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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
symbolizujących nadzieję, miłość, 

odrodzenie życia składamy 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i spokoju.

Niech ten wyjątkowy czas napełni nas 
optymizmem i wzmocni siły potrzebne 

do zmagań z codziennymi wyzwaniami.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej

 im. Waleriana Łukasińskiego

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości. 

Niech ten szczególny czas napełni Państwa 
radością, a Zmartwychwstały Chrystus budzi 

w Waszych sercach nadzieję i pomnaża 
dobro. Niech te święta będą czasem 

spędzonym w rodzinnym gronie w spokoju 
i wytchnieniu od trudów dnia codziennego.

Wesołego Alleluja!

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy...”

Ten fragment piosenki śpiewanej przez zamościanina Marka Grechutę znamy chyba wszyscy. Jej 
słowa wspaniale wpisują się nie tylko w atmosferę Świąt Wielkanocnych, ale także czasu, jaki teraz jest 
naszym udziałem – czasu epidemii.

Codzienność nie nastraja optymistycznie. Dowiadujemy się, że choruje coraz więcej osób, brakuje 
szczepionek, zmarł ktoś, kogo znaliśmy. Przeszkadzają nam maseczki, zamknięte szkoły i kina, zdalna 
nauka i praca, brak spotkań ze znajomymi. Boimy się choroby i szpitala. 

A może więc najlepiej robić to, co praktycznie robimy całe życie – CZEKAĆ. Czekać z nadzieją na 
dobre dni, których jeszcze nie znamy.

Umiemy przecież marzyć i czekać – na wiosnę, na miłość, na awans i podwyżkę w pracy, na naro-
dziny dziecka, na wygraną w teleturnieju, na przeprowadzkę do nowego domu, na wyśnione wakacje, 
na spotkanie z wnukami, na kolację z przyjaciółmi, na powrót do zdrowia... 

Czekajmy więc cierpliwie i z ufnością na koniec naszej izolacji i na ogłoszenie sukcesu w walce 
z pandemią. I nie zapominajmy, że nie żyjemy na bezludnej wyspie. Zróbmy od czasu do czasu coś 
dobrego dla innych, sami poczujemy się wtedy lepiej! Nasz uśmiech, pozdrowienie, rozmowa tele-
foniczna czy dobre słowo mogą być dla kogoś ważniejsze niż prezent. Patrzmy z nadzieją i ufnością 
w przyszłość. 

Jerzy Nizioł
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W  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleria-
na Łukasińskiego realizowane są dwa projekty obejmu-
jące swoim zakresem prace mające na celu poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 
Projekty realizowane są z  dofinansowaniem środków  
finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego. 

I. Projekt nr 1
Projekt pod nazwą: „Podniesienie efektywności ener-

getycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łu-
kasińskiego w  Zamościu, poprzez ich termomoderniza-
cję.”, obejmujący kompleksową termomodernizację 17 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach:  
M. J. Piłsudskiego 19, Ciepłej 4, 6, E. Orzeszkowej 3, 
Oboźnej 3, 7, 19, 21, 31, Wąskiej 20, Wiejskiej 7, 9, 11, 19, 
21, 23, Lubelskiej 36 w Zamościu. 

Całkowita wartość Projektu - 16  693  786,96 zł, kosz-
ty kwalifikowane - 15  319  170,73 zł, wkład własny – 
8 199 078,78 zł, koszty poza projektowe - 2 749 992,18 zł. 

Kwota dofinansowania 8 494 708,18 zł. 
Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.01.2019 r. Zakończe-
nie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2021 r. 
Projekt w swoich założeniach został podzielony na trzy 
etapy realizacji:
 rok 2019 termomodernizacja 5 budynków tj.: J. Piłsud-

skiego 19, Ciepła 4, Oboźna 21, 31, E. Orzeszkowej 3,

Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych 
z udziałem środków RPO – w 2021 r.

 rok 2020, termomodernizacja 5 budynków tj.: Oboź-
na 3, 7, 19, Ciepła 6, Lubelska 36

 rok 2021 termomodernizacja 7 budynków tj.: Wąska 
20, Wiejska 7, 9, 11, 19, 21, 23
Prace realizowane są zgodnie z  założonym har-

monogramem i  na dzień dzisiejszy kompleksowej 
termomodernizacji poddane zostały budynki przy  
ul. M. J. Piłsudskiego 19, ul. Ciepła 4, ul. E. Orzeszkowej 3, 
ul. Oboźna 21, ul. Oboźna 31, ul. Oboźna 3, ul. Oboźna 7, 
ul. Oboźna 19, ul. Ciepła 6, ul. Lubelska 36  w Zamościu.  

Przed nami ostatni rok realizacji projektu do którego 
wybrani zostali już Wykonawcy. W  ramach projektu na 
budynkach Wiejska 7, 9, 11 wykonane zostaną następu-
jące prace: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową 
kolorystyką elewacji, wymiana obróbek blacharskich, 
parapetów zewnętrznych, kratek wentylacyjnych w stro-
podachu, modernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania polegająca na wymianie starych zaworów przy-
grzejnikowych w  mieszkaniach, wymiana w  piwnicach 
zaworów podpionowych na  regulatory różnicy ciśnie-
nia i  przepływu, montażu podzielników kosztów wraz 
z  wdrożeniem systemu monitorowania i  zarządzania 
energią cieplną. Poza projektem wykonane zostaną pra-
ce: montaż zadaszeń  nad balkonami ostatnich kondy-
gnacji, remont cokołu, prace naprawcze na balkonach.   

W ramach projektu na budynkach Wiejska 19, 21, 23, 
Wąska 20 wykonane zostaną następujące prace: roboty 
rozbiórkowe i demontażowe „starego” docieplenia (bla-
chy trapezowej, wełny i rusztu drewnianego) – tylko na 
budynku Wąska 20, wzmocnienie ścian zewnętrznych 
za pomocą kotew, wypełnienie złączy płyt Wk – 70, do-
cieplenie ścian zewnętrznych wraz z  nową kolorystyką 
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elewacji, docieplenie stropodachu, wymiana obróbek 
blacharskich, parapetów zewnętrznych, kratek wentyla-
cyjnych w stropodachu, wymiana wyłazów dachowych, 
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polega-
jąca na wymianie starych zaworów przygrzejnikowych 
w  mieszkaniach, wymiana w  piwnicach zaworów pod-
pionowych na regulatory różnicy ciśnienia i przepływu, 
montażu podzielników kosztów wraz z wdrożeniem sys-
temu monitorowania i zarządzania energią cieplną. Poza 
projektem wykonane zostaną prace: montaż zadaszeń  
nad balkonami ostatnich kondygnacji, remont cokołu, 
prace naprawcze na balkonach.

II. Projekt nr 2  
Projekt pod nazwą: „Podniesienie efektywności ener-

getycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana 
Łukasińskiego w  Zamościu, poprzez ich termomoder-
nizację.”, obejmujący kompleksową termomoderniza-
cję 5 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 
Szwedzka 21, 31, 33, Brzozowa 20, 26 w Zamościu oraz 
budowę instalacji solarnej wspomagającej podgrzanie 
centralnej ciepłej wody.   

Całkowita wartość Projektu - 5  681  858,97 zł, kosz-
ty kwalifikowane - 4  561  247,34 zł, wkład własny - 
2  948  705,53 zł, koszty poza projektowe - 1  298  640 zł. 
Kwota dofinansowania 2 733 153,44 zł.,  

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2020 r. Zakoń-
czenie realizacji projektu: 31.12.2023 r. 

Projekt w  swoich założeniach został podzielony na 
trzy etapy realizacji:
 rok 2020 termomodernizacja budynku przy ul. Brzo-

zowej 20  oraz budowę instalacji solarnej,
 rok 2021, termomodernizacja budynku przy ul. Brzo-

zowej 26,
 rok 2022 termomodernizacja budynków przy  

ul. Szwedzka 21, 31, 33.
Prace realizowane są zgodnie z  założonym harmo-

nogramem. W roku 2020 wykonano termomodernizację 
budynku przy ul. Brzozowej 20 wraz z modernizacją in-

stalacji centralnego ogrzewania i  wdrożeniem systemu 
monitorowania i zarządzania energią cieplną oraz budo-
wę instalacji solarnej na budynku wymiennikowni Brzo-
zowa 26 A, wspomagającej podgrzanie centralnej cie-
płej wody dla wszystkich budynków. Ponadto w ramach 
tego zadania we wszystkich budynkach zamontowane 
zostały perlatory.

W  roku bieżącym termomodernizacji poddany zo-
stanie budynek przy ul. Brzozowej 26 z  następującym 
zakresem prac: wypełnienie złączy płyt Wk – 70, do-
cieplenie ścian zewnętrznych wraz z  nową kolorysty-
ką elewacji i  odtworzeniem instalacji odgromowej, 
docieplenie stropodachu, wymiana obróbek blachar-
skich, parapetów zewnętrznych, kratek wentylacyjnych 
w stropodachu, wymiana wyłazów dachowych, wymia-
nę naświetli w  wiatrołapach, wymiana zaworów pod-
pionowych w  piwnicach i  termostatycznych w  miesz-
kaniach, regulacja instalacji c.o., montaż podzielników 
kosztów oraz wdrożenie systemu monitorowania i  za-
rządzania energią cieplną. Ponadto poza projektem 
wykonane zostaną prace: montaż markiz nad balkona-
mi ostatniej kondygnacji, kompleksowy remont balko-
nów z wymianą balustrad balkonowych, remont coko-
łu, ścian bocznych loggii.

Istotną częścią całego procesu jest sposób i zakres 
finansowania projektów. Uzyskanie wsparcia środka-
mi RPO na poziomie ok. 50% kosztów kwalifikowa-
nych zadania, czyli kosztów prac mających bezpo-
średni wpływ na  oszczędności w  zużyciu ciepła, jest  
wsparciem na  najwyższym możliwym do uzyskania 
poziomie. Pozostała część kosztów kwalifikowanych 
i poza projektowych 50%, pokrywana jest ze środków 
funduszu remontowego nieruchomości. W przypadku 
niewystarczającej ilości środków funduszu remon-
towego danej nieruchomości  wkład własny zabez-
pieczany jest środkami finansowymi pochodzącymi 
z kredytu bankowego.  

Opracowała:

Małgorzata Żelechowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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ul. Staszica 13, Zamość
tel. 603 22 11 29

Zapraszamy od wtorku do soboty

galeriazamojska
www.galeria-zamojska.pl

Zima to dla każdego zarządcy nieruchomości wy-
jątkowo trudny okres. Niekorzystne i  często nieprze-
widywalne warunki at-
mosferyczne potrafią 
skutecznie sparaliżować 
nasze życie. Z  powo-
du  niskich temperatur 
poważnym  utrudnie-
niem mogą być silne 
oblodzenia, jednak 
w  praktyce najwięk-
szym problemem stają 
się obfite opady śniegu. 
Ponieważ z  taką wyjąt-
kowo niekorzystną sytu-
acją mieliśmy do czynie-
nie ostatniej zimy, warto 
podsumować działania 
służb odpowiedzialnych 
za utrzymanie infra-
struktury osiedlowej we 
właściwym stanie tech-
nicznym i  użytkowym. 
Można  tego  dokonać 
w  sposób obiektyw-
ny oceniając wszystkie 
podejmowane w  tym 
zakresie działania i  za-
niechania lub skupić się wyłącznie na krytyce będącej 
najprostszą oraz najczęściej stosowaną metodą ocenia-

nia działań innych osób. Oparta na analizie wszystkich 
istotnych okoliczności sprawiedliwa krytyka jest jak 

najbardziej potrzebna, 
ponieważ działa kon-
struktywnie pozwa-
lając uniknąć błędów 
w  przyszłości. Gorzej, 
gdy taka krytyka jest 
tendencyjna i  niespra-
wiedliwa, albowiem 
w  takim przypadku 
może działać destruk-
cyjnie.

Na skuteczność, 
a  w  zasadzie sprawność 
usuwania skutków ob-
fitych opadów śniegu 
oraz oblodzeń wpływa-
ją dwa zasadnicze ele-
menty. Pierwszym jest 
ludzki potencjał przeja-
wiający się w liczbie do-
stępnych w danej chwili 
pracowników oraz ich 
zdolności do działania. 
Drugim  jest posiadanie 
specjalistycznego sprzę-
tu mechanicznego słu-

żącego do szybkiego oraz skutecznego odśnieżania. Oba 
te elementy z uwagi na koszty muszą być zabezpieczane 

Obiektywne oraz subiektywne 
oceny zimowego odśnieżania
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w sposób optymalny, z uwzględnieniem najbardziej prze-
widywalnych potrzeb. Ponieważ ostatnie zimy były raczej 
łagodne, w zasadzie bez opadów śniegu, żaden zarządca 
w  okresie zimowym nie zwiększa zatrudnienia oraz  nie 
dokonuje dodatkowego zakupu kosztownych, wielofunk-
cyjnych spychaczy i odśnieżarek, które generując ogromne 
koszty nie byłyby wykorzystane. W przeciwnym przypadku 
zarządca mógłby zostać posądzony o niegospodarność, co 
w świetle prawa stanowi rażące naruszenie. 

W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem wydaje się ogra-
niczanie własnych kosztów stałych, a w razie potrzeby zle-
cenie dodatkowej usługi odśnieżania lub usuwania oblo-
dzeń podmiotowi zewnętrznemu. W praktyce okazuje się 
to niełatwe, a  przede wszystkim kosztowne. Zapotrzebo-
wanie  na tego typu usługę bezpośrednio po śnieżycach 
z  dnia na dzień wzrasta, dlatego  wynajęcie spychacza 
z  operatorem lub dodatkowych rąk do 
pracy może stanowić określone utrud-
nienie. Nagle  drastycznie wzrasta cena 
wykonywania tego typu usług, po-
nieważ ilość chętnych do  jej  zlecenia 
znacznie przewyższa liczbę dostępnych 
ofert. To wszystko sprawia, że w okresie 
nadmiernych i wyjątkowo obfitych opa-
dów śniegu pojawiają się opóźnienia 
z jego usuwaniem. Dzieje się tak pomi-
mo, że do tego typu czynności zaanga-
żowani są wszyscy dostępni pracownicy 
oraz cały sprzęt, który pracuje w takim 
czasie od rana do wieczora. Usuwanie 
śniegu to żmudny, trwający nawet kilka 
dni proces, który ma swój początek i koniec w określonych 
częściach osiedli. Nie  dziwi  więc fakt, że mieszkańcy nie-
ruchomości przy których tego typu prace wykonywane są 
w ostatniej fazie usuwania śniegu wyrażają swoje niezado-
wolenie. Wyjątkową frustrację odczuwają przede wszyst-
kim kierowcy, mający poważne problemy z wyjazdem z za-
śnieżonych parkingów i uliczek osiedlowych.

W  funkcjonującym w  zasobach naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej procesie odśnieżania ciągów pieszych 
oraz jezdnych, w tym zatok i parkingów osiedlowych obo-
wiązuje zasada, że w  pierwszej kolejności odśnieżane są 
chodniki. Główne ciągi piesze oraz chodniki przyblokowe 
odśnieżane są lekkimi ciągnikami mechanicznymi, nato-
miast wejścia do klatek schodowych, schody oraz rejon po-
jemników na odpady komunalne odśnieżają przy użyciu 
ręcznych szufli gospodarze terenu. Takie prace wykonywa-
ne są już w momencie występowania opadów, bez wzglę-
du na porę dnia, również w dni wolne od pracy. W czasie 

opadów śniegu lub oblodzeń ciągów pieszych pracownicy 
rozpoczynają pracę o godzinie 5.30. Zasoby Spółdzielni to 
łącznie  99  budynków mieszkalnych oraz 6  dużych obiek-
tów handlowo-usługowych, dlatego nie ma  możliwości, 
aby prace były wykonywane jednocześnie przy wszystkich 
nieruchomościach. Priorytetem jest udrożnienie lub usu-
nięcie oblodzenia głównych ciągów pieszych, a następnie 
chodników bocznych, nazywanych również łącznikami. 
Wszystkie te prace Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonuje 
z  wykorzystaniem wyłącznie własnych pracowników oraz 
posiadanego sprzętu. Liczba  zatrudnionych w  tym celu 
osób oraz rodzaj i ilość urządzeń służących do odśnieżania 
ustalana jest przed każdym sezonem zimowym w sposób 
optymalny, z  uwzględnieniem najczęściej występujących 
w tym okresie warunków atmosferycznych.

Niestety zdarzają się ekstremalne zjawiska pogodo-
we, na które w takim jak nasz klimacie 
żaden zarządca nie może być w  pełni 
przygotowany. Przykładem mogą słu-
żyć odnotowane ostatniej zimy obfite 
opady śniegu, które w określonym stop-
niu utrudniły, a nawet sparaliżowały na-
sze życie. Odczuli to przede wszystkim 
kierowcy, ale również mieszkańcy zmu-
szeni pieszo przedzierać się przez zaspy 
padającego nieustannie śniegu. 

 O  ile ciągi piesze udawało się 
utrzymać we właściwym stanie gwaran-
tującym w miarę swobodne i bezpiecz-
ne użytkowanie, to znacznie gorzej było 
z parkingami oraz osiedlowymi uliczka-

mi. Posiadając ciężki sprzęt łatwo jest odśnieżyć pusty par-
king lub drogę, jednak znacznie trudniej jest wykonać tego 
typu czynność pomiędzy zaparkowanymi samochodami. 
Chwila nieuwagi może zakończyć się uszkodzeniem bę-
dącego własnością mieszkańca pojazdu, dlatego ciągnik, 
spychacz lub koparka oczyszcza jedynie środkową część 
parkingu. Resztę pracy należałoby wykonać ręcznie, jed-
nak biorąc pod uwagę ilość zadań wykonywanych w tym 
czasie przez pracowników Spółdzielni nie ma takiej możli-
wości. Gdy część kierowców zarzucała administracji osiedla 
opieszałość w usuwaniu śniegu z parkingów w tym czasie 
pracownicy Spółdzielni zajęci byli udrażnianiem ciągów 
pieszych oraz dojść i dojazdów do pojemników na odpa-
dy komunalne, które musiały być odbierane terminowo. 
Jednocześnie, aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej 
zrzucany był śnieg z  dachów obiektów wielkopowierzch-
niowych oraz daszków zamontowanych na budynkach 
mieszkalnych. W  celu zapewnienia mieszkańcom osiedla 
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odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa pracownicy Spół-
dzielni usuwali miejscowe oblodzenia ciągów pieszych, 
a także sople i nawisy śnieżne. Minionej zimy dodatkowym 
utrudnieniem były konsekwencje obecności w naszym ży-
ciu wirusa Sars-cov 2, w tym dotyczące wszystkich pracow-
ników uciążliwe obostrzenia pandemiczne. 

Najbardziej negatywne emocje mieszkańców do-
tyczyły opóźnień w  usuwaniu śniegu z  wewnętrznych 
dróg osiedlowych. Działania zwią-
zane z  usuwaniem śniegu z  central-
nych części parkingów, wjazdów oraz 
dojazdów z  głównych ulic rozpoczę-
te zostały w  drugiej kolejności, za-
raz  po  udrożnieniu ciągów pieszych. 
Stało się to powodem w  pełni zrozu-
miałego niezadowolenia kierowców 
mających problemy z  wydostaniem 
się z  parkingu, a  dalej z  przejazdem 
zaśnieżonymi uliczkami osiedlowymi. 
Warto  jednak  mieć świadomość, że 
część parkingów oraz zdecydowana 
większość wewnętrznych dróg osie-
dlowych, to ulice miejskie, za których 
stan oraz przejezdność odpowiada Zarząd Dróg Grodz-
kich. Interwencje Spółdzielni Mieszkaniowej w  sprawie 
szybszego odblokowania miejskich ulic i uliczek okazały 
się w zasadzie bezskuteczne. Przekazana oficjalnie odpo-
wiedź oznaczała, że drogi w  osiedlu zostaną oczyszczo-
ne w  ostatniej kolejności, po całkowitym udrożnieniu 
głównych dróg publicznych. Dostrzegając problem oraz 
działając w interesie mieszkańców osiedli spółdzielczych 
Zarząd Spółdzielni zdecydował o wsparciu miasta w od-
śnieżeniu miejskich dróg osiedlowych. Chodzi o  te par-
kingi i drogi miejskie, z których korzystają przede wszyst-
kim nasi mieszkańcy.

Podejmując się obiektywnej i bezstronnej oceny działań 
Spółdzielni Mieszkaniowej w walce z obfitymi opadami śnie-
gu warto spojrzeć na ich skuteczność przez pryzmat całego 
miasta, tj. działań podejmowanych przez innych zarządców, 
w tym również służby miejskie. Osoby przemieszczające się 
w tym trudnym okresie po terenie miasta mogły porównać 
i ocenić skuteczność poszczególnych zarządców. Z posiada-
nej wiedzy wynika, że wszystkie służby porządkowe w całym 

mieście miały ten sam problem, będący 
następstwem wyjątkowo obfitych opa-
dów śniegu oraz braku możliwości jego 
natychmiastowego usunięcia.

Gdy pojawia się problem lub coś jest 
nie po naszej myśli, to zawsze musi zna-
leźć się winny. W tym przypadku winą za 
zalegający na parkingach i ulicach śnieg 
najłatwiej jest obarczyć służby odpo-
wiedzialne za jego usuwanie, ponieważ 
takie rozumowanie wydaje się zasadne 
i oczywiste. Po głębszym zastanowieniu 
możemy jednak dojść do wniosku, że 
w temacie odśnieżania zostało zrobione 
wszystko, co w danej chwili było możli-

we. Podejmując się obiektywnej analizy przyczyn uciążli-
wych dla nas opóźnień w odśnieżaniu parkingów i uliczek 
osiedlowych być może uznamy, że taki niekorzystny dla nas 
stan wynikał z  ograniczeń w  liczbie dostępnych w  danej 
chwili pracowników oraz specjalistycznego sprzętu. Zawsze 
należy robić wszystko co możliwe, aby skutki wyjątkowo nie-
korzystnych warunków pogodowych były dla mieszkańców 
jak najmniej uciążliwe i dotkliwe. Może się jednak zdarzyć, że 
efekty takich działań okazują się niewystarczające, ponieważ 
nie da się całkowicie zapanować nad naturą, z którą pomimo 
ciągłych prób jeszcze nikomu nie udało się wygrać. 

Krzysztof Krzysztoń

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i re-
gionie związana z zagrożeniem epidemiologicznym a wła-
ściwie z  jej skutkami stwarza bardzo duże ryzyko utrzy-
mania  stabilności i poprawności działania Spółdzielni. 
W zasadniczej części największy wpływ będą miały zagro-
żenia związane z koronawirusem wynikające z ograniczeń 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej a  także 
kontrahentów współpracujących. Ustawowe zalecenia 
w  zakresie ograniczeń prowadzenia działalności handlo-

wej i usługowej przełożą się na zmniejszenie przychodów 
w tym obszarze. Czasowo dłuższe ograniczenia spowodu-
ją rezygnacje z najmu i dzierżawy a nawet likwidację i za-
mknięcie działalności poszczególnych partnerów. Efektem 
takiej sytuacji będzie znaczne zmniejszenie przychodów 
na mieniu Spółdzielni (wynajmie lokali użytkowych).  Przy-
chody z mienia w 2020 roku zmniejszyły się w stosunku do 
2019 roku o  5,73 % to jest o 114 341,00 zł.  Wobec takiej 
sytuacji zmuszeni będziemy na wykorzystywanie własnych 

Wynik finansowy za 2020 rok
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rezerw środków finansowych i ograniczenie prac remonto-
wo-konserwacyjnych. Mimo panującej epidemii Spółdziel-
nia mieszkaniowa jako jednostka gospodarcza  stosuje 
regulacje ustawy o  rachunkowości prowadząc księgi ra-
chunkowe i sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie 
z przepisami tej ustawy. Natomiast zatwierdzenie rocznego 
sprawozdania finansowego, co do zasady zgodnie  z art. 53 
ust. 1 ustawy o  rachunkowości, następuje nie później niż 
6 miesięcy od dnia bilansowego i wtedy też Walne Zgro-
madzenie może dokonać podziału nadwyżki bilansowej. 
Ze względu na panującą pandemię Walne Zgromadzenie 
w wielu Spółdzielniach Mieszkaniowych również i w naszej 
nie odbyło się. W związku z powyższym nadwyżka bilanso-

wa z 2019 roku w wysokości 958 503,55 zł, która zazwyczaj 
przeznaczana była na pokrycie kosztów utrzymania nie-
ruchomości mieszkaniowych stanowi w  zapisach księgo-
wych nie podzielony wynik z lat poprzednich. 

Zgodnie z  art. 6 ustawy o  spółdzielniach mieszkanio-
wych różnica między kosztami eksploatacji i  utrzymania 
danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na 
podstawie art. 1 ust. 3, a  przychodami z  opłat, o  których 
mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przycho-
dy lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nierucho-
mości w  roku następnym. Oznacza to, że powstały wynik 
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na poszczegól-
nych nieruchomościach mieszkaniowych przenoszony jest 
na koniec roku na konto księgowe o  nazwie rozliczenia 
międzyokresowe. Powstały wynik na gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi uwzględniany jest w  planach finan-
sowych na następny rok. Gospodarka zasobami miesz-
kaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami  
a poniesionymi kosztami) za 2020 rok zamknęła się wyni-
kiem ujemnym w wysokości 463 605,45 zł i po uwzględnie-
niu rozliczeń międzyokresowych za 2019 r. w wysokości (-) 
313 187,94 zł wynik na gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi wynosi (-) 776 773,41 zł z tego:

1. Wynik dodatni w wysokości 93 600,20 zł w tym:
a. (+) 29 901,40 zł – 5 nieruchomości mieszkaniowych
b. (+) 63  698,80 zł – 2 nieruchomości lokali użytko-

wych własnościowych
2. Wynik ujemny w wysokości 870 373,61 zł w tym:

a. (-) 866  915,06 zł – 48 nieruchomości mieszkanio-
wych

b. (-) 3 458,55 zł – 1 nieruchomości lokalu użytkowych 
własnościowych

W  2020 roku ze względu na panującą pandemię Wal-
ne Zgromadzenie nie odbyło się, a  więc pozostał niepo-
dzielony wynik z 2019 roku w wysokości 958 503,55 zł. Po 
uwzględnieniu niepodzielonego wyniku gospodarka 
zasobami mieszkaniowymi zamknęłaby się wynikiem do-
datnim w wysokości  181 730,14 zł z tego: 
1. Wynik dodatni w wysokości 377 790,48 zł w tym:

a. (+) 309  415,23 zł – 36 nieruchomości mieszkanio-
wych

b. (+) 68  375,25 zł – 2 nieruchomości lokali użytko-
wych własnościowych

2. Wynik ujemny w wysokości 196 060,34 zł w tym:
a.  (-) 193  481,07 zł – 17 nieruchomości mieszkanio-

wych
b. (-) 2 579,27 zł – 1 nieruchomość lokalu użytkowych 

własnościowych

W  2020 roku Spółdzielnia osiągnęła wynik finansowy 
netto z pozostałej działalności w wysokości 755 087,57 zł, 
który będzie podlegał podziałowi przez Walne Zgroma-
dzenie. Jak widać uwarunkowania epidemii spowodowa-
ły zmniejszenie wyniku na pozostałej działalności o około  
200 000,00 zł. 

Pomimo dużego obciążenia na rzecz budżetu i lokalne-
go Samorządu a także konieczności angażowania wolnych 
środków finansowych w  miejsce istniejących zadłużeń 
z  tytułu opłat za utrzymanie mieszkań sytuacja finanso-
wa spółdzielni pozwala w dalszym ciągu na prowadzenie 
bieżącej działalności związanej z  zarządzaniem zasobami 
mieszkaniowymi, mieniem Spółdzielni, oraz prowadze-
niem dodatkowej działalności gospodarczej. Ta określona 
sytuacja a także uwarunkowania epidemiologiczne jak na 
razie nie stwarzają zagrożenia dla działalności Spółdziel-
ni. Wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów, 
obowiązków podatkowych oraz opłat z tytułu dostaw me-
diów komunalnych realizowane są na bieżąco i terminowo.  

Stanisława Dziaduszek
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Oprócz będących w  zarządzaniu Spółdzielni lokali 
mieszkalnych posiada ona ok. 230 umów najmu na miejsca 
terenowe, reklamy ścienne i  wynajem lokali użytkowych. 
Stan epidemii spowodował, że około 10 procent najemców 
wycofało się z partnerstwa i  współpracy. Można powie-
dzieć, że zrezygnowało z umów ze spółdzielnią. 

Stawki wynajmu były inne w czasach przed epidemią, 
inne są teraz. Od początku ubiegłego roku każdy prowa-
dzący działalność gospodarczą w  lokalach użytkowych 
spółdzielni miał prawo wystąpić o  zmniejszenie obciążeń 
z tytułu najmu. Każdy wnioskujący najemca był zobowią-
zany do złożenia oświadczenia o  spadku przychodów 
w okresie marzec-kwiecień ubiegłego roku w stosunku do 
podobnego okresu roku poprzedniego. Jeżeli spadek był 
wyższy, to zwolnienia i ulgi były również wysokie i sięgały 
nawet połowy stawki. Podobne procedury stosowane były 
przy drugiej fali epidemii (w drugim półroczu 2020), które 
swoim zakresem objęły również miesiące roku 2021. Za-
stosowane dla najemców zwolnienia i  ulgi (przyznawane 
na dwa, trzy miesiące lub na kwartał) wyniosły w obu tych 
okresach około 100 tysięcy złotych.  

Zauważa się niestety coraz mniejsze zainteresowanie 
prowadzeniem działalności gospodarczej z  wykorzysta-
niem obiektów czy powierzchni będących w  dyspozy-
cji spółdzielni. Przewidujemy, że na koniec pierwszego 
kwartału bieżącego roku w  dyspozycji najemców pozo-
stanie około 700-800 metrów kwadratowych powierzch-
ni w  różnych obiektach. Takie niewielkie zainteresowanie 
ma oczywiście odbicie w przychodach Spółdzielni. Niższe 
przychody z wynajmu lokali użytkowych to mniej środków 
na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań, a to już bezpo-
średnio dotyczy każdego naszego mieszkańca.

Większość  zamojskich firm w  czasach epidemicznych 
odczuwa podobne kłopoty finansowe. Wszyscy pracujący 
w tych firmach pracownicy ponoszą konsekwencje istnie-
jącego stanu epidemii, czego dowodem jest m.in. wzrost 
zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych.   
W okresie przed epidemią wskaźniki zadłużenia mieszkań-
ców w opłatach były niższe. Dzisiaj ten wskaźnik wzrósł o 2 
punkty procentowe.

Spółdzielnia posiada prawie 4,4 tys. mieszkań w zarzą-
dzaniu. Utrzymanie zasobów we właściwym stanie tech-
nicznym, bezpiecznym w  użytkowaniu dla mieszkańców, 
wymaga dużego wysiłku i  zaangażowania, a  także  wielu 
nowych rozwiązań wynikających ze stanu epidemii. Naj-
bardziej istotne jest zabezpieczenie przed rozprzestrzenia-

niem się wirusa. W początkowym okresie zaangażowaliśmy 
się w  szycie maseczek ochronnych, które administracje 
osiedlowe przekazywały potrzebującym mieszkańcom. 
Większość klatek schodowych  sprzątana jest przez firmę 
zewnętrzną, która w ramach uzgodnień dodatkowo dezyn-
fekuje wszystkie  klamki drzwi wejściowych do budynków 
i  wyłączniki świateł na klatkach schodowych. Przez 6 dni 
w  tygodniu wszystkie windy osobowe, w trzech wieżow-
cach, dezynfekowane są dwa razy dziennie. 

Ograniczenia epidemiczne spowodowały, że zostały za-
wieszone wszelkie przeglądy wynikające z prawa budow-
lanego. Częściowo jedynie, przy pełnym zabezpieczeniu 
i  stosowaniu określonych procedur, robione są przeglą-
dy gazowe. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Obowiązek pozostałych przeglądów został przesunięty 
w czasie na kolejne miesiące. Na stronie internetowej Spół-
dzielni i na każdej klatce schodowej znajdują się informacje  
o ograniczeniach i zasadach załatwiania spraw, zgłaszania 
usterek i  ich usuwania. Awarie i usterki w lokalach miesz-
kalnych, których konsekwencją może być brak właściwego 
funkcjonowania infrastruktury czy zagrożenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców podlegają oczywiście interwencji pra-
cowników Spółdzielni (z  zachowaniem wszelkich epide-
micznych procedur zabezpieczających).

Normalne funkcjonowanie Spółdzielni utrudnia rów-
nież brak bezpośrednich kontaktów z  mieszkańcami. Nie 
wszystko jednak da się załatwić zdalnie. Mowa tu o doku-
mentach niezbędnych przy transakcjach na wtórnym ryn-
ku mieszkaniowych, zmianie tytułów prawnych do lokali, 
darowiznach, aktach notarialnych określających odrębną 
własność i wielu innych obszarach działalności związanych 
z  eksploatacją i  remontami zasobów mieszkaniowych.  
W takich sytuacjach po telefonicznym umówieniu się z pra-
cownikiem czy Zarządem sprawy w miarę możliwości są za-
łatwiane. Ograniczenia ilości bezpośrednich wizyt  miesz-
kańców i  innych interesantów  na terenie biura wynikają 
z zaleceń i rozporządzeń odgórnych, ale przede wszystkim 
mają na celu ochronę zdrowia pracowników. Biura  admi-
nistracji Spółdzielczej nie są zamknięte. Niezbędny bezpo-
średni kontakt jest zawsze możliwy.

Jerzy Nizioł

Maleją przychody
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W ostatnim okresie przy pojemnikach na odpady „bio” 
pojawiły się tajemnicze deseczki. Przywiązane do uchwy-
tu drewniane podpórki zostały umieszczone tam celowo. 
Ich zadaniem jest podpieranie klapy otwartego pojemnika 
podczas wyrzucania bioodpadów.

Jak  wszystkim wiadomo do pojemników na odpady 
„bio” nie wolno wrzucać foliowych woreczków, w których 
najczęściej przenoszone są odpady organiczne po-
wstające w  naszych gospodarstwach 
domowych. Wyjątkiem są 
worki biodegradowalne, jed-
nak z  uwagi na ich cenę mało 
kto z  takich woreczków korzysta. 
Z uwagi na fakt, że bioodpady są frakcją 
wyjątkowo wilgotną najlep-
szym do ich przenoszenia są 
charakteryzujące się całko-
witą szczelnością plastikowe 
pojemniki lub woreczki. Po-
nieważ trudno jest jedną ręką 
podnieść ciężką klapę, a  dru-
gą opróżnić foliowy woreczek, 
bardzo często bioodpady wrzu-
cane są do pojemnika razem 
z  workiem. Pomocna w  takiej 
sytuacji byłaby jakaś podpórka, 
którą można wcześniej podstawić 
pod klapę, a następnie obydwoma 
rękami opróżnić woreczek z  bioodpadami. Należy przy 
tym pamiętać, aby na koniec usunąć podpórkę zamykając 
szczelnie pojemnik. Czynność wydaje się prosta i oczywi-
sta, a do jej wykonania wystarczy drewniana deseczka. 

Wymóg segregacji odpadów na dodatkową frakcję 
„bio” na terenie miasta Zamościa obowiązuje od 1 stycz-
nia 2020 roku. Od tego momentu na  naszych osiedlach 
pojawiły się brązowe pojemniki, do których powinny tra-
fiać odpady organiczne. Od samego początku mieszkań-
cy zgłaszali liczne zastrzeżenia w sprawie funkcjonalności 
ustawionych pojemników. Niezadowolenie budziła dużych 
rozmiarów ciężka klapa, z podniesieniem której problemy 
sygnalizowały nawet osoby dorosłe. Urzędnicy tłumaczyli, 
że takie pojemniki są właściwe, ponieważ ich budowa gwa-
rantuje odpowiednie warunki sanitarne. Trudno się z takim 
argumentem nie zgodzić, dlatego w tym przypadku wygo-
da mieszkańców została uznana za potrzebę drugorzędną. 
Pomimo wielu próśb i apeli zgłaszanych również podczas 

zebrań osiedlowych organizowanych wiosną 2020 roku nic 
w  tej kwestii nie zostało zmienione. Rozwiązaniem miała 
być sukcesywna wymiana pojemników na mniejsze, jed-
nak taki proces w zasobach spółdzielczych nie został nawet 
rozpoczęty. W tej sytuacji znalazły się osoby, które posta-
nowiły wziąć sprawy w swoje ręce zawieszając przy pojem-
nikach drewniane podpórki. Ponieważ władze Spółdzielni 

uznały, że w obecnej sytuacji jest to jedyne 
rozwiązanie Zakład Konserwacji wyko-
nał nowe, jednakowe podpórki, które 

zostały zawieszone na wszystkich po-
jemnikach. Trudno w  to uwierzyć, 

ale już w  pierwszych dniach kilka 
sztuk zostało skradzionych. Ta-

kie zachowanie ewentualnych 
sprawców jest niezrozumiałe, 
a nawet oburzające.

Przywołany przykład drob-
nej czynności poprawiającej wy-
godę korzystania z  pojemników 
na odpady biodegradowalne może 
wydać się banalny oraz niegod-
ny uwagi. Z  drugiej jednak stro-
ny jest  to okazja do ponownego 
przypomnienia mieszkańcom, jak 
niezmiernie ważną w  dzisiejszych 
czasach stała się konieczność do-

kładnej i  sumiennej segregacji od-
padów komunalnych. Zdecydowana  więk-

szość z nas z takiego obowiązku się wywiązuje, 
jednak wciąż istnieje grupa osób dla których se-

gregacja śmieci jest pojęciem obcym. Z  obserwacji 
administracji osiedlowych wynika, że  jest również grupa 
pośrednia, dla której największym problemem jest segre-
gacja odpadów biodegradowalnych. Wbrew  pozorom 
właśnie te odpady stanowią największy problem w  przy-
padku połączenia ich z  odpadami zmieszanymi. Odpady 
„bio” w bardzo dużym stopniu zwiększają wilgotność oraz 
ciężar odpadów zmieszanych, przez co ich utylizacja staje 
się niezmiernie kosztowna. Z tego właśnie powodu segre-
gacja bioodpadów jest konieczna oraz niezbędna, ponie-
waż leży w naszym wspólnym interesie. Jeżeli zawieszenie 
na pojemniku drewnianej podpórki ma w tym procesie po-
móc, to takie z pozoru nieistotne działanie staje się ważne 
i w pełni uzasadnione.

Krzysztof Krzysztoń

Potrzeba matką wynalazków
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Pod nazwą Karta Dużej Rodziny kryje się ogólnopolski 
program wsparcia dla rodzin posiadających troje, lub wię-
cej dzieci. Osoby objęte kartą mogą korzystać ze zniżek 
przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy, okre-
ślane mianem partnerów Karty Dużej Rodziny. Lista pod-
miotów, firm i instytucji oferujących zniżki w ramach KDR 
dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl

Obowiązujący od czerwca 2014 program na początku 
obejmował wyłącznie ro-
dziny, w  których w  chwili 
składania wniosku było 
co najmniej troje dzieci. 
Dzięki wprowadzonym 
od  2019  roku zmianom 
Karta Dużej Rodziny przy-
sługuje również rodzi-
com, którzy kiedykolwiek 
mieli na wychowaniu minimum trój-
kę dzieci. W praktyce nawet osoby obecnie samotne, 
spełniające wymagane kryterium, mogą ubiegać się 
o wydanie karty. 

W przypadku rodziców Karta Dużej Rodziny przyzna-
wana jest dożywotnio. Dzieciom uprawnienia wynikające 
z  Karty Dużej Rodziny przysługują do chwili ukończenia 
18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki do ukończe-
nia 25. roku życia. Wyjątek stanowią dzieci legitymujące 
się orzeczeniem o  umiarkowanym lub znacznym stopniu  
niepełnosprawności, które tak jak rodzice otrzymują kartę 
dożywotnio. 

Może się zdarzyć, że w  jednym gospodarstwie domo-
wym będzie zamieszkiwać rodzina, w której nie wszyscy jej 
członkowie kwalifikują się do uprawnienia wynikającego 

z  KDR. Ważnym  terminem jest moment składania wnio-
sku. Jeżeli w pięcioosobowej rodzinie jedno z dzieci prze-
kroczyło granicę wiekową przed datą złożenia wniosku, to 
uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny będą przy-
sługiwały wyłącznie rodzicom.

Jeżeli rodzice posiadający trójkę dzieci, w  tym jedno 
dorosłe nie spełniające kryterium wiekowego do otrzyma-
nia karty, złożą stosowny wniosek, to w  chwili jego skła-
dania uprawnienia wynikające z karty będą przysługiwały 

wyłącznie rodzicom. 
Uprawnieni mieszkańcy miasta Zamościa 

mogą złożyć wniosek 
o  wydanie Karty Dużej 
Rodziny w  Wydziale 
Spraw Obywatelskich 
i  Zarządzania Kry-

zysowego Urzędu 
Miasta Zamość, 
mieszczącym się 

w  oficynie ratusza 
przy ulicy Rynek Wielki 13. Druk 

wniosku dostępny jest w  formie papierowej 
w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, lub 
do pobrania w  formie elektronicznej na  stronie http://
www.zamosc.pl/news/2163/karta-duzej-rodziny.html

Karta Dużej Rodziny wydawana jest każdemu członko-
wi rodziny bezpłatnie w  formie tradycyjnej (plastikowej), 
lub elektronicznej (na urządzenie mobilne).

Szczegółowych informacji dotyczących KDR udzielają 
pracownicy Urzędu pod numerami telefonów: 84 677 24 
96 oraz 84 677 24 92.

Krzysztof Krzysztoń

Karta Dużej Rodziny

Przyznawanie wszelkiego rodzaju ulg w  opłatach stało 
się w ostatnich czasach bardzo popularne i trudno się takie-
mu zjawisku dziwić. Zdaniem przeciwników tego typu roz-
wiązań wspieranie określonych grup społecznych to spraw-
dzona metoda na pozyskiwanie wyborców, dla  których 
korzyści ekonomiczne mają zazwyczaj podstawowe znacze-
nie. Wyróżnianie danej zbiorowości osób na tle pozostałego 
społeczeństwa uzasadniane jest szeroko pojętym dobrem 
społecznym. Czy tak w praktyce jest, każdy ma prawo oce-
niać według własnego uznania. Jedno jest pewne, że koszty 

Tańszy wywóz odpadów dla posiadaczy Karty Dużej Rodzin
przyznawanych ulg pokrywają pozostałe osoby zobowiąza-
ne do finansowania określonego systemu, czyli my wszyscy. 
Pomijając jak najbardziej zasadne oraz niewątpliwie słuszne 
przywileje należy mieć świadomość, że w większości przy-
padków większe ulgi oznaczają wyższe opłaty dla osób po-
zbawionych takich uprawnień. Najlepiej obrazuje to jedna 
z  podstawowych ekonomicznych reguł nazywana zasadą 
naczyń połączonych.

Przykładem tego typu ulgi jest zwolnienie z  części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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przyznawane właścicielom nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne, o  których mowa 
w  ustawie z  5 grudnia 2014 r. o  Karcie Dużej Rodziny 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1348). Takie uprawnienie dla posia-
daczy KDR zawarte zostało w  § 2. ust.6 Uchwały Rady 
Miasta Zamość nr XXIV/385/2020 z  dnia 28 września 
2020 r. Ustęp 7 przywołanego paragrafu informuje, 
że zwolnienie o którym mowa w ust. 6 ustala się w wyso-
kości 1,70 zł od obowiązującej miesięcznej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 m3 zu-
żytej z danej nieruchomości wody. W praktyce miesięcz-
na opłata za wywóz śmieci dla osoby objętej Kartą Dużej 
Rodziny wynosi 5,30 zł za każdy zużyty metr sześcienny 
wody. Pozostałe osoby zobowiązane są wnosić miesięcz-
ną  opłatę w pełnej wysokości, tj. 7,00 zł, za każdy zużyty 
metr sześcienny wody.

Może się zdarzyć, że w  jednym gospodarstwie do-
mowym zamieszkują wspólnie osoby objęte Kartą Dużej 
Rodziny oraz takie, których przyznane uprawnienie nie 
dotyczy. W  takim przypadku średniomiesięczne zuży-
cie wody zostaje podzielone przez liczbę zamieszkałych 
osób. Część  przypadająca na posiadaczy KDR mnożo-
na jest przez niższą o 1,70 zł stawkę, natomiast zużycie 
wody przypadające na pozostałych domowników mno-
żone jest przez stawkę podstawową wynoszącą 7,00 zł. 

Warto mieć świadomość, że z dniem 1 stycznia 2019 
roku wprowadzone zostały istotne zmiany w  przepi-
sach regulujących zasady przyznawania Kart Dużej Ro-
dziny. Wcześniej o taką kartę mogli ubiegać się rodzice 
wychowujący w  chwili składania wniosku co najmniej 
troje dzieci. Obecnie  Karta Dużej Rodziny przysługuje 
również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowali 
i mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. W ten oto 
sposób krąg osób uprawnionych do  otrzymania KDR, 
a  w  konsekwencji wynikających z  posiadania karty ulg 
finansowych uległ znacznemu powiększeniu. 

Aby uzyskać zwolnienie z  części opłaty za wywóz 
śmieci należy w  złożonej deklaracji o  wysokości opłaty 
za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyliczyć, 
a  następnie wpisać w  odpowiedniej rubryce średnio-
miesięczne zużycie wody pobranej w roku poprzednim 
przez osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Ponieważ 
w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej deklarację zbior-
czą za cały budynek zobowiązany jest składać Zarząd 
Spółdzielni opracowany został specjalny druk. Właściciel 
lokalu mieszkalnego ubiegający się o ulgę zobowiązany 
jest wypełnić oraz dostarczyć do Spółdzielni pisemne 
oświadczenie zawierające niezbędne dane identyfikują-
ce składającego wniosek oraz numer KDR. Oświadczenie 

z a w i e r a 
r ó w n i e ż 
deklarację 
dotyczącą 
znajomości 
p r z e p i s ó w 
regulujących 
uprawnienia osób objętych Kartą 
Dużej Rodziny oraz zobowiązanie do poinfor-
mowania Spółdzielni o  wszelkich zmianach w  liczbie 
uprawnionych do ulgi zamieszkałych w  lokalu osób. 
Druki  oświadczenia dostępne są w  biurze Spółdzielni, 
administracjach osiedlowych oraz na stronie interneto-
wej http://www.smlukasinski.zamosc.pl/.

W  chwili obecnej w  całych zasobach Spółdzielni 
zgłoszonych do otrzymania zwolnienia z  części opłaty 
za wywóz odpadów komunalnych przysługującego z ty-
tułu posiadania Karty Dużej Rodziny zgłoszonych jest 
220 osób zamieszkałych w  62 lokalach mieszkalnych. 
Miesięczny, łączny upust w opłatach za odbiór odpadów 
komunalnych wnoszonych tylko przez mieszkańców na-
szej Spółdzielni wynosi 1.1118,77 zł. Rocznie będzie to 
kwota 13.425,24 tysięcy złotych.

Dostrzegając rosnące w  szaleńczym tempie ceny 
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz po-
jawiające się coraz częściej doniesienia o  problemach 
w  płatnościach za odbiór śmieci dokonywanych przez 
poszczególnych mieszkańców mogą pojawić się pyta-
nia dotyczące zasadności przyjętego przez Radę Miasta 
Zamość zróżnicowania w wysokości opłat. Wsparcie dla 
rodzin wielodzietnych jest jak najbardziej zasadne, jed-
nak w  praktyce nie zawsze sprawdza się jako element 
pomocy stricte socjalnej. Trudno uznać za sprawiedliwy 
przypadek, w  którym zamożna rodzina z  trójką dzieci 
wnosi niższe opłaty za śmieci, a  rodzina dotknięta pro-
blemami finansowymi np. spowodowanymi brakiem za-
trudnienia, z powodu posiadania jednego dziecka mniej 
zobowiązana jest wnosić wyższą stawkę za odbiór odpa-
dów komunalnych. Przywołany przypadek nie jest nie-
stety odosobniony, a skoro to my, mieszkańcy Spółdziel-
ni oraz miasta Zamościa utrzymujemy system odbioru 
odpadów komunalnych, mamy prawo o tym rozmawiać 
oraz dyskutować. Osób znajdujących się w bardzo trud-
nej sytuacji materialnej jest niestety coraz więcej dlate-
go warto, aby również o takich mieszkańcach pamiętać 
przyznając ulgi w opłatach za coraz bardziej kosztowny 
wywóz odpadów komunalnych.

Krzysztof Krzysztoń
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W  związku ze zbliżającym się zakończeniem sezonu 
grzewczego, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana 
Łukasińskiego przypomina mieszkańcom o  możliwości 
przeprowadzenia prac na instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Zwracamy uwagę na fakt, że woda w  instalacji cen-
tralnego ogrzewania nie jest spuszczana po zakończe-
niu sezonu grzewczego. Usługa ta jest wykonywana po 
uzgodnieniu terminu i  przedstawieniu dowodu wpłaty 
w Administracji Osiedla. 

Z dniem 15.02.2021 r. dostawca ciepła - Veolia Wschód 
sp. z  o. o., Zakład Zamość wprowadził „Cennik usług oko-
łociepłowniczych i  opłat dodatkowych”. Dla mieszkańców 
oznacza to, że w  budynkach z  indywidualnymi wymienni-
kowniami, do których Spółdzielnia nie ma dostępu, koszt 
upuszczenia i  napełnienia wody ulegnie zmianie. Cennik 
usług świadczonych przez Zakład Konserwacji, czyli komór-
kę organizacyjną działającą przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
znajduje się poniżej:

NOWY CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG

świadczonych przez Zakład Konserwacji działający w ramach struktury organizacyjnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego obowiązujący od 01.03.2021 r.

Lp. Rodzaj usługi Okres Cena netto 
[zł]

Cena brutto 
[zł]

1 Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrze-
wania - wymiennikownie indywidualne

w sezonie 85 104,55

poza 
sezonem 45 55,35

2 Uzupełnienie wody w instalacji centralnego 
ogrzewania - wymiennikownie indywidualne

w sezonie 85 104,55

poza 
sezonem 45 55,35

3 Spuszczenie wody z instalacji centralnego 
ogrzewania - wymiennikownie grupowe

w sezonie 50 61,5

poza 
sezonem 50 61,5

4 Uzupełnienie wody w instalacji centralnego 
ogrzewania - wymiennikownie grupowe

w sezonie 50 61,5

poza 
sezonem - -

5 Rozplombowanie i zaplombowanie wodomierza cały rok 40 43,2

6 Wymiana zamka w skrzynce podawczej cały rok 30 32,4

7 Wymiana drzwiczek w skrzynce podawczej cały rok 50 54

8 Przegląd instalacji gazowej - indywidualnie cały rok 100 108

9 Przegląd instalacji elektrycznej - indywidualnie cały rok 100 108
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Energia cieplna oraz działania zmierzające do jej oszczę-
dzania są nadal bardzo popularnym tematem zarówno 
w  Polsce, jak i  na świecie. Wiele mówi się o  odnawialnych 
źródłach energii, dzięki którym zmniejszy się zanieczysz-
czenie środowiska oraz obniżą się koszty ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych. Często zwraca się uwagę na racjonalne 
korzystanie z ciepła, które wpływa dodatnio na nasze samo-
poczucie oraz przynosi korzyści także naszemu domowemu 
budżetowi. Pomimo tego, że wielokrotnie już pisaliśmy arty-
kuły w naszej gazetce, to po raz kolejny zwracamy Państwa 
uwagę na ten temat. Nie musimy otwierać okien, żeby ob-
niżyć temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki zamontowanym 
przy grzejnikach zaworom termostatycznym możemy w po-
mieszczeniach ustawiać żądaną temperaturę. Temperatura 
powinna być dostosowana do funkcji pomieszczenia oraz 

do czasu, jaki w nich spędzamy. Komfort cieplny w mieszka-
niu to temperatura ok. 20oC, niejednokrotnie uzyskana przy 
częściowo ciepłym lub przez pewien okres czasu zimnym 
grzejniku. Pomiar temperatury wewnętrznej w  pomiesz-
czeniu odbywa się dzięki znajdującej się wewnątrz głowicy 
termostatycznej cieczy, reagującej na zmiany temperatury 
otoczenia. W momencie uzyskania w pomieszczeniu żąda-
nej temperatury głowica termostatyczna zamyka zawór, 
czyli wyłącza lub ogranicza do określonego minimum prze-
pływ gorącej wody przez grzejnik. W związku z powyższym 
grzejnik może być przez pewien okres czasu całkowicie lub 
częściowo zimny. Sytuacja taka nie świadczy o  zapowie-
trzeniu czy całkowitym zaprzestaniu grzania przez grzejnik. 
W chwili, gdy w pomieszczeniu obniży się temperatura po-
nownie głowica zaworu termostatycznego samoczynnie 

ZAWORY TERMOSTATYCZNE, PODZIELNIKI 
A OSZCZĘDZANIE CIEPŁA

10 Wymiana kuchenek i piecyków gazowych cały rok

według in-
dywidualnej 

kalkulacji

według in-
dywidualnej 

kalkulacji

11 Wymiana zaworów wraz z moder-
nizacją instalacji gazowych cały rok

12 Naprawa oraz wymiana wewnętrznej in-
stalacji wodnej w mieszkaniu cały rok

13
Konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń: 
płuczek i mis sedesowych, zlewozmywaków, 

umywalek wraz z syfonami i bateriami
cały rok

14
Usuwanie niedrożności przewodów odpły-
wowych kanalizacyjnych od urządzeń sani-

tarnych w lokalu do pionu zbiorczego
cały rok

15
Naprawa i wymiana osprzętu elektryczne-

go, wymiana bezpieczników instalacji elek-
trycznej i gniazd bezpiecznikowych

cały rok

16
Naprawa ościeży i wymiana skrzydeł drzwio-
wych wejściowych i wewnętrznych w obrę-

bie lokalu i pomieszczeń przynależnych
cały rok

Budynki z  indywidualnymi wymiennikowniami: Pe-
owiaków (2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80a, 80b), Ciepła 1,  
E. Orzeszkowej (5, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40), J. Piłsud-
skiego 15 i  15a, Sadowa 4, Kilińskiego 3a, J. Piłsudskiego 
10d, J. Piłsudskiego 35.

Pozostałe budynki należą do wymiennikowni grupowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zaleca, aby wszelkie pra-

ce na instalacji centralnego ogrzewania np. wymiana, 
czy przesunięcie grzejnika były wykonywane po sezonie 
grzewczym i zakończone przed 31 sierpnia br.

Justyna Pańczyk
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zadziała i  zwiększy przepływ gorącej wody przez grzejnik, 
tak by w  pomieszczeniu – mieszkaniu utrzymywała się 
temperatura, której wysokość będzie ustalona przez odpo-
wiednie położenie pokrętła zaworu termostatycznego. Nie-
mniej jednak, zdarza się, że grzejnik w dłuższym okresie nie 
grzeje. Taki fakt należy zgłosić do administracji osiedlowej, 
która podejmie odpowiednie działania naprawcze i pomoże 
w rozwiązaniu problemu. 

W budynkach, które zostały docieplone w latach 2019 
– 2020 przy udziale środków z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego, stare głowice 
i zawory termostatyczne zostały wymienione komplekso-
wo na nowe. Nowe głowice przy zaworach termostatycz-
nych zgodnie z  obowiązującymi przepisami posiadają 
ograniczenie 16ºC co oznacza, że temperatura w pomiesz-
czeniu nie powinna spaść poniżej tej wartości. Jeśli śred-
nia temperatura w  pomieszczeniu osiągnie wartość  
16ºC wówczas zawór termostatyczny zostanie odbloko-
wany i  grzejnik zacznie grzać pomimo całkowitego 
zakręcenia zaworu. To zjawisko możecie Państwo 
zaobserwować podczas dłuższego wietrzenia 
mieszkania. Mimo przykręconej głowicy na 
minimum, grzejnik po pewnym czasie za-
czyna grzać. Często pojawia się pytanie: 
jak długo można mieć otwarte okno, 
żeby grzejnik nie grzał? Trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie, ponieważ zależy to 
przede wszystkim od tempera-
tury w pomieszczeniu oraz warun-
ków pogodowych m. in. temperatu-
ry zewnętrznej, czy wiatru. Oczywistym 
faktem jest to, że duży mróz i zimny wiatr bardzo szybko 
powoduje wychłodzenie wietrzonego pomieszczenia. 
Czas wietrzenia mieszkania należy samemu dostosować 
do warunków atmosferycznych panujących w danej chwili 
i obserwować temperaturę wewnątrz mieszkania. Z naszej 
strony zalecamy częste i krótkie wietrzenie pomieszczenia. 
Oprócz nowych zaworów termostatycznych na grzejni-
kach mieszkaniowych (wyjątek stanowią łazienki) zostały 
zamontowane elektroniczne podzielniki kosztów central-
nego ogrzewania. 

Liczne pytania ze strony mieszkańców dotyczące sposo-
bu rozliczenia zużycia ciepła spowodowały, że przybliżę ten 
temat jeszcze raz. Na całkowite koszty centralnego ogrzewa-
nia bez względu na sposób ich rozliczania składają się:
 koszty niezależne (stałe) wynikające z  zamówionej 

mocy dla danego budynku oraz opłaty przesyłowej za 
zamówioną moc,

 koszty zależne (zmienne) za pobrane ciepło w budynku 
oraz zmierzone przez ciepłomierz w  danym budynku 
i opłatę przesyłową za ciepło dostarczone do budynku.
Metoda rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 

z uwzględnieniem podzielników kosztów zmienia jedynie 
częstotliwość ich rozliczania oraz podział. Całkowite kosz-
ty centralnego ogrzewania, które do tej pory rozliczane 
były dwa razy w roku, teraz będą rozliczane raz w roku, po 
zakończeniu każdego sezonu grzewczego. Zmieni się po-
dział kosztów centralnego ogrzewania. Koszty stałe (nieza-
leżne) dalej rozliczane będą na 1 m2 powierzchni użytko-
wej mieszkania, natomiast koszty zmienne dzielone będą 
w proporcji:

- 35% koszty zmienne dzielone proporcjonalnie do 
wskazań podzielników z  uwzględnieniem współczynni-

ków korygujących zależnych od mocy 
grzejnika i usytuowania mieszkania 

w bryle budynku,
- 35% koszty zmienne zależne 

od wskazań średniej temperatury 
w mieszkaniu,

- 30% koszty zmienne wspól-
ne, na wielkość których mają wpływ 

grzejniki na klatkach schodowych i  w  ła-
zienkach, rozliczane będą proporcjonalnie 

na m2 powierzchni użytkowej lokali. Z uwagi na 
liczne pytania dotyczące ceny jednej podziałki za-

rejestrowanej przez podzielnik kosztów wyjaśniam, że 
wartość ta jest wyliczana po zakończeniu sezonu grzew-

czego. Na podstawie rzeczywistych kosztów centralnego 
ogrzewania w  danym budynku i  sumy wszystkich jedno-
stek zarejestrowanych przez podzielniki w  całym budynku 
zostaje ustalona cena jednej jednostki. W przypadku braku 
podzielnika w mieszkaniu lub jego uszkodzenia z winy użyt-
kownika mieszkania do rozliczenia kosztów przyjmuje się 
wskazanie według maksymalnego zużycia ciepła w budyn-
ku. W przypadku awarii podzielnika/ów, koszty ogrzewania 
zostaną wyliczone według średniego zużycia w  budynku.  
Montaż podzielników ma zachęcić do racjonalnego korzy-
stania z  ciepła oraz wprowadzić bardziej „sprawiedliwy” 
sposób obciążania kosztami użytkowników. Chodzi o  to, 
aby rachunek odzwierciedlał indywidualne zużycie ciepła 
w poszczególnych pomieszczeniach. Kto zużywa dużo cie-
pła - płaci więcej, od tego który w  racjonalny sposób ko-
rzysta z niego i zużywa mniej energii cieplnej. Reasumując, 
każdy właściciel mieszkania otrzyma po sezonie grzewczym 
indywidualne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania 
adekwatne do ilości zużytego ciepła.

Justyna Pańczyk
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Zgodnie z  ustawą Prawo budowlane wszelkie prace 
związane z remontem w mieszkaniu (poza bieżącą kon-
serwacją) należy zgłosić do Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej z mi-
nimum 14-dniowym wyprzedzeniem od  terminu plano-
wanego rozpoczęcia prac remontowych. 

Do remontu można przystąpić po uzyskaniu pisem-
nej decyzji ze Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prace podlegające zgłoszeniu:
 remont instalacji elektrycznej,
 instalacja gazowa i  zmiana lokalizacji urządzeń gazo-

wych,
 instalacja centralnego ogrzewania (w  tym wymiana 

grzejnika),
 remont instalacji wodno-kanaliza-

cyjnej,
 całkowita lub częściowa likwidacja 

ścianek działowych i  konstrukcyj-
nych oraz wykonywanie poszerzeń 
istniejących otworów drzwiowych,

 zamiana wanny na kabinę pryszni-
cową,

 wymiana drzwi zewnętrznych i we-
wnętrznych,

 wymiana stolarki okiennej,
 montaż mechanicznych urządzeń 

wentylacyjnych,
 montaż urządzeń klimatyzacyj-

nych.

Ogólne warunki techniczne przy wykonywaniu prac 
w poszczególnych zakresach:
1. Po wykonaniu prac związanych z  wymianą instalacji 

elektrycznej należy dostarczyć projekt (szkic) nowo po-
łożonej instalacji elektrycznej oraz dokonać pomiarów 
i przedłożyć  w spółdzielni protokół skuteczności ochro-
ny od porażeń oraz protokół pomiarów rezystancji izo-
lacji.
Ponadto zwracamy uwagę, że doinstalowanie w miesz-

kaniu urządzeń elektrycznych między innymi takich jak 
kuchnia indukcyjna, piekarnik elektryczny, zmywarka 
o łącznej mocy przewyższającej moc przyjętą przez projek-
tanta instalacji do obliczeń przekrojów przewodów może 

być przyczyną awarii instalacji wewnętrznej w mieszkaniu 
oraz instalacji zasilającej mieszkanie (przedlicznikowej). 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia instalacji w wyni-
ku jej przeciążenia właściciel/-ka mieszkania zobowiąza-
ny/-a będzie pokryć koszty naprawy. 
2. Nowe grzejniki muszą być dostosowane do parame-

trów pracy wynoszących: 
- ciśnienie 0,6 MPa /6 at./, 
- temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewcze-

go 95/70ºC,
- wydajność cieplna grzejników przy w/w  parame-

trach określona indywidualnie dla każdego po-
mieszczenia.

Grzejniki należy dobrać z tolerancją nie większą niż /±/ 2,0 %. 
Nie zalecamy stosowania grzejników aluminiowych. 

Na gałązce zasilającej grzejnik należy zamontować zawór 
termostatyczny „Herz”,

Upuszczenia wody z  instalacji centralnego ogrzewania 
dokona Spółdzielnia po przedłożeniu w  Administracji 
Osiedla dowodu potwierdzającego wpłatę kwoty we-
dług cennika usług.

Prace na instalacji centralnego ogrzewania należy przepro-
wadzać po zakończeniu sezonu grzewczego, a  przed 
rozpoczęciem następnego sezonu t.j. do 31 sierpnia.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. nr 
74, poz. 836) w sprawie warunków technicznych użyt-
kowania budynków mieszkalnych, wszelkie prace na 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
REMONTU W MIESZKANIU



Nr 1/2021/Marzec Rok 23 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

16

instalacji gazowej powinny być przeprowadzone przez 
osobę uprawnioną w zakresie gazownictwa i zakończo-
ne próbą szczelności. Kopię protokołu z  próby szczel-
ności należy dostarczyć do Administracji Osiedla lub do 
Działu Nadzoru i Eksploatacji SM przed przystąpieniem 
do użytkowania instalacji i urządzeń gazowych.

4. Całkowita lub częściowa likwidacja ścianki działowej 
czy konstrukcyjnej do indywidualnego rozpatrzenia – 
konsultacja z Działem Nadzoru i Eksploatacji SM.

5. Wymiana stolarki okiennej (z  dofinansowaniem 25% 
lub 50%) do indywidualnego rozpatrzenia według re-
gulaminu funduszu remontowego obowiązującego 
w  Spółdzielni dostępnego na stronie internetowej:  
www.smlukasinski.zamosc.pl. 

6. Drzwi zewnętrzne i  wewnętrzne usytuowane w  ścia-
nach konstrukcyjnych należy zamontować w  obrysie 
aktualnie istniejących otworów /bez możliwości ich po-
szerzania, bądź podwyższania/ zachowując wymagany 
wymiar prześwitu w  świetle ościeżnicy t.j. szerokość 
80 cm, wysokość 200 cm. W przypadku potrzeby pod-
wyższenia i poszerzenia otworu drzwiowego, zgodnie 
z Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z 1994 
r. z  późniejszymi zmianami) wykonanie przedmioto-
wych prac wymaga uzyskania pozwolenia z Wydziału 
Budownictwa, Urbanistyki i  Ochrony Zabytków Urzę-
du Miejskiego w  Zamościu. Po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę, a przed przystąpieniem do realizacji robót 
objętych pozwoleniem należy przedłożyć w Spółdzielni 
jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu budowla-
nego oraz jeden egzemplarz decyzji pozwolenia na bu-
dowę. Drzwi wejściowe do mieszkania muszą otwierać 
się do wewnątrz lokalu. Drzwi łazienkowe oraz wc mu-
szą posiadać otwór wentylacyjny o łącznej powierzchni 
220 cm2.

7. Zabrania się podłączania wentylacji mechanicznej 
do zbiorczych przewodów kominowych działających 
w systemie wentylacji grawitacyjnej.

8. Zabrania się ingerencji (np. rozkuwania, zabudowywa-
nia, pomniejszania oraz zmiany miejsca podłączenia 
przewodu itp.) w przewody spalinowe i wentylacyjne.

9. Zabrania się pomniejszania wymiarów kratek wentyla-
cyjnych.

10. Urządzenia sanitarne należy szczelnie podłączyć do ist-
niejącego pionu kanalizacyjnego.

11. Zabrania się wkuwania instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
gazowej w ściany konstrukcyjne i kominy oraz posadz-
kę, w tym odwodnienia liniowego.

12. Zabrania się wykonywania trwałej zabudowy pionów 
wodno-kanalizacyjnych  i  instalacji gazowej oraz wo-

domierza, do którego należy pozostawić dostęp w celu 
jego ustawowej (co pięć lat) wymiany.

13. Wyrażamy zgodę na wymianę podłóg /bez wylewania 
dodatkowych podłoży/.

Jednocześnie informujemy, że:
a) prace remontowe należy wykonać własnym staraniem 

i na własny koszt.
b) rozpoczęcie  i  zakończenie  prac  należy  zgłosić do Ad-

ministracji  Osiedla:
- ul. J. Piłsudskiego 33, tel. 84 638 03 36,
- ul. Peowiaków 58a, tel. 84 638 03 37,
- ul. Wiejska 17, tel. 84 638 03 41.

c) należy poinformować mieszkańców (zawiadomienie na 
tablicy ogłoszeń na klatce schodowej) o  planowanym 
okresie prowadzenia prac remontowych w mieszkaniu.

d) zgodnie z  §17 pkt.2 Regulaminu używania lokali oraz 
porządku domowego  i współżycia społecznego miesz-
kańców w  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana 
Łukasińskiego w  Zamościu (…) w  godzinach 2200–600 
obowiązuje cisza nocna i  wszelkiego rodzaju zakłócanie 
jej w sposób rozmyślny jest zabronione (...). Jednocześnie 
§17 pkt.1 ww. regulaminu wyjaśnia, że (…) warunkiem 
zgodnego współżycia społecznego wszystkich mieszkań-
ców osiedla jest wzajemna pomoc i niezakłócanie spokoju 
(…). Mając powyższe na uwadze prosimy o prowadze-
nie prac w godzinach 800 – 1900.

e) zabrania się wyrzucania do pojemników na śmieci 
znajdujących się na terenie Spółdzielni odpadów po-
chodzących z remontowanego mieszkania (gruz, urzą-
dzenia sanitarne, drzwi itp.) Odpady należy wywieźć 
we własnym zakresie i własnym transportem do Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy  
ul. Droga Męczenników Rotundy 2 lub Al. 1- Maja 16 
(przy oczyszczalni).
W związku z licznymi przypadkami awarii, które miały miej-

sce podczas wykonywania prac remontowych w mieszkaniach, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa sugeruje przed rozpoczęciem robót 
ubezpieczenie mieszkania od odpowiedzialności cywilnej.

Za wszystkie  prace  zrealizowane  we  własnym  za-
kresie i  ewentualne skutki przeprowadzonych prac od-
powiedzialność ponosi właściciel  mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zaleca stosowanie mate-
riałów posiadających atesty i  certyfikaty wyrobów bu-
dowlanych oraz ze względu na zainstalowane w miesz-
kaniu urządzenia gazowe montaż czujnika tlenku węgla.       

Dział Nadzoru i Eksploatacji
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Wprawdzie obecność w lokalu mieszkalnym insektów to 
w dzisiejszych czasach zjawisko dość rzadkie, to jednak takie 
sytuacje w  dalszym ciągu się zdarzają. W  większości przy-
padków nie mamy na  nie wpływu, ponieważ konstrukcja 
budynku wielorodzinnego sprzyja migracji insektów. Sku-
teczne pozbycie tych niezmiernie uciążliwych owadów za-
zwyczaj bywa bardzo trudne i wymaga niemałych nakładów 
finansowych. Wszystko zależy od skali problemu, czyli tego 
ile w lokalu znajduje się szkodników, oraz jaka jest ich liczba 
w lokalach sąsiednich. Oczywiście najważniejszy jest wybór 
sposobu dezynsekcji mieszkania, którą zawsze lepiej jest zle-
cić specjaliście zawodowo wykonującemu tego typu usługi.

Zgłaszane do Spółdzielni co jakiś czas problemy dotyczą 
prusaków, karaluchów i  mrówek faraona, a  także wyjątko-
wo trudnych do wytępienia pluskiew. Wbrew powtarzanym 
stereotypom obecność tego typu insektów najczęściej nie 
ma nic wspólnego z  warunkami sanitarnymi panującymi 
w lokalu. Pożywieniem dla prusaków, karaluchów i mrówek 
są reszki naszego pożywienia, natomiast w przypadku plu-
skiew niestety ludzka krew. Jak wielkim utrapieniem potrafi 
być obecność w mieszkaniu insektów wiedzą wyłącznie te 
osoby, których problem dotknął osobiście. 

Insekty nie biorą się znikąd i same bez pomocy człowieka 
nie przywędrują do naszego budynku. Istnieją różne sposo-
by przenoszenia niewielkich rozmiarów szkodników, które 
mogą ukryć się w meblach, odzieży czy innych elementach 
wyposażenia mieszkania. Przedmiotem przeniesienia nie 
muszą być dorosłe osobniki, ale również ich larwy oraz jaja. 
Jedną z podstawowych jest zasada, aby natychmiast po za-
uważeniu obecności pierwszych insektów podjąć skuteczne 
i zdecydowane działania. Tylko w ten sposób jesteśmy w sta-
nie zapobiec ich inwazji po całym mieszkaniu, a następnie 
budynku. Jeśli szkodniki rozejdą po całej nieruchomości nie-
zbędne jest współdziałanie wszystkich mieszkańców w wal-
ce z insektami. W praktyce bywa jednak różnie, ponieważ jak 
pokazuje rzeczywistość część osób nie zauważa problemu 
całkowicie go lekceważąc.

W  takiej sytuacji mieszkańcy zwracają się o  pomoc do 
Spółdzielni Mieszkaniowej z  nadzieją na  natychmiastowe 
oraz skuteczne rozwiązanie problemu związanego z obec-

nością insektów. Mieszkańcy oczekują, żeby Spółdzielnia lub 
osoba działająca na jej zlecenie dotarła do każdego miesz-
kania i  przeprowadziła dezynsekcję na koszt Spółdzielni, 
środkami finansowymi pobieranymi w  ramach tzw. opłat 
czynszowych. Takie rozwiązanie wydaje się oczywiste, jed-
nak w świetle obowiązujących przepisów oraz stosowanych 
zasad niemożliwe do zrealizowania. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiąz-
ki w  zakresie dezynsekcji nieruchomości są zapisy ustawy 
z  dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i  chorób zakaźnych u  ludzi – Dz. U. z  2013 r. poz. 
947 ze zm.). W treści art. 22 ust. 1 zawarta zastała dyspozy-
cja, zgodnie z którą obowiązek utrzymania budynku w od-
powiednim stanie higienicznym i sanitarnym spoczywa na 
właścicielu lub zarządcy danej nieruchomości. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o eliminowanie gryzoni i insektów, jednak 
obowiązek taki dotyczy tylko i wyłącznie części wspólnych 
budynku, takich jak klatki schodowe, korytarze piwniczne 
oraz pomieszczenia gospodarcze wspólnego użytku. Utrzy-
manie należytej higieny i porządku w mieszkaniach spoczy-
wa wyłącznie na właścicielach lokali oraz osobach w nich za-
mieszkałych np. najemcach. Powyższe oznacza, że usunięcie 
insektów z lokali mieszkalnych to obowiązek mieszkańców. 

Ponieważ zasadnym jest, aby tego typu czynności 
dezynsekcyjne przeprowadzać jednocześnie w  jak naj-
większej ilości lokali Spółdzielnia oferuje swoją pomoc 
w  zleceniu, a  następnie nadzorze przeprowadzanych 
prac. Niestety nie ma możliwości sfinansowania tego 
typu działań środkami wspólnymi, należącymi do wszyst-
kich mieszkańców. Dezynsekcja wykonywana wewnątrz 
mieszkań powinna być przeprowadzana na indywidual-
ny koszt właściciela lokalu. Należy jednak mieć świado-
mość, że udostępnienie lokalu celem przeprowadzenia 
dezynsekcji jest dobrowolne. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
nie ma żadnych uprawnień, aby do takiej czynności przy-
musić. W  tej  sytuacji pozostają jedynie rozmowy i  prze-
konywanie, w  które z  uwagi na konieczność osiągnięcia 
maksymalnej efektywności działań powinni być zaanga-
żowani wszyscy mieszkańcy zainteresowani skuteczną 
dezynsekcją całej nieruchomości.

Mały insekt, duży problem
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Kierując się wieloletnią obserwacją problemu warto pod-
kreślić, że żadne domowe sposoby walki z insektami nie dają 
pełnej skuteczności. Z  tego właśnie powodu dezynsekcję 
najlepiej jest  zlecić firmie zajmującej się profesjonalnie zwal-
czaniem szkodników. Pojawiają się opinie, że  długotrwałe 
stosowanie środków chemicznych dostępnych w  marketach 
z  czasem zwiększa odporność insektów, których usunięcie 
staje się przez to trudniejsze. Niestety wiąże się to z  określo-
nymi kosztami, ponieważ ceny profesjonalnych środków oraz 
usług w  ostatnim okresie znacząco wzrosły. Każdy właściciel 
lokalu posiadający polisę Bezpieczne Mieszkanie w  ramach 
ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” ma prawo raz w roku 
polisowym skorzystać z  usługi dezynsekcji lokalu, zgłaszając 

taką potrzebę na specjalną infolinię. Ubezpieczyciel zobowią-
zany jest do pokrycia kosztów takiego zabiegu do kwoty 600 zł. 
Problem obecności insektów w  lokalach mieszkalnych co 
pewien czas powraca, budząc  zrozumiałą irytację osób nara-
żonych na związane z  tym niedogodności. Trudno się temu  
dziwić, skoro próby pozbycia się uciążliwych szkodników nie 
przynoszą oczekiwanego rezultatu. Dzieje się tak przede wszyst-
kim z powodu biernej postawy mieszkańców, którzy w obecno-
ści prusaków, karaluchów, mrówek faraona oraz pluskiew nie 
widzą żadnego problemu. Osoby takie nie dają się przekonać do 
przeprowadzenia dezynsekcji własnego lokalu, działając w ten 
sposób na szkodę własną, ale również swoich sąsiadów.

Krzysztof Krzysztoń

Ważnym elementem spółdzielczych terenów zielonych 
są przyblokowe ogródki, które na stałe wpisały się w osie-
dlowy krajobraz. Pełne rozmaitych krzewów i roślin ozdob-
nych kompozycje ożywiają monotonną przestrzeń bloko-
wisk, dając wszystkim mieszkańcom możliwość bliższego 
obcowania z naturą. Przyblokowe ogródki mają nieocenio-
ną wartość estetyczną. Są domem dla pożytecznych owa-
dów, których z uwagi na niekorzystne zmiany klimatyczne 
z każdym rokiem jest coraz mniej.

Istnienie przyblokowych 
ogródków to przede wszyst-
kim efekt ciężkiej pracy 
mieszkańców, którzy w  ten 
oto sposób realizują swoje 
pasje oraz zamiłowanie do 
przyrody. Tworząc w naszym 
otoczeniu namiastki praw-
dziwych ogrodów zmieniają 
szarą rzeczywistość, czyniąc 
nasz świat bardziej koloro-
wym, a  w  konsekwencji ra-
dosnym. Podobne korzyści 
czerpiemy z  ukwieconych 
balkonów i logi, które również są efektem żmudnych i pra-
cochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych dokonywanych 
przez wrażliwych na piękno mieszkańców.

Wagę wspomnianych inicjatyw od wielu lat doceniają 
władze Spółdzielni Mieszkaniowej. Przejawem ogromnego 
uznania wobec bezinteresownej pracy na rzecz upiększa-
nia naszego otoczenia jest organizowany corocznie kon-
kurs na najładniejszy balkon oraz ogródek przyblokowy. 

Konkurs stał się wyrazem podziwu dla wszystkich osób, 
które w procesie dekorowania przestrzeni publicznej rośli-
nami ozdobnymi poświęcają swój bezcenny czas, ale rów-
nież i pieniądze. Aby utworzyć taki mały ogród potrzebne 
są sadzonki roślin, lepsza ziemia, narzędzia ogrodnicze 
oraz środki do nawożenia, ale przede wszystkim niezbęd-
na każdej roślinie woda. Ponieważ ostatnie lata przejawia-
ły się deficytem opadów deszczu w  wielu przypadkach 
przyblokowe ogródki zraszane były wodą z miejskiej sieci 

wodociągowej. Istnieje na-
wet pewna prawidłowość, 
zgodnie z którą osoby opie-
kujące się ogródkami mają 
w okresie letnim relatywnie 
większe zużycie wody od 
pozostałych mieszkańców. 
Pomimo wysokiej ceny 
dostarczanie życiodajnej 
wody usychającym roślinom 
dla  miłośników przyrody 
wydaje się postępowaniem 
jak najbardziej naturalnym, 
a nawet wręcz koniecznym.

Niestety nie wszyscy dostrzegają trud dbałości o przy-
blokowe ogródki. W wyniku zmian dokonanych w sposo-
bie naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
osoby sprawujące opiekę nad takimi ogródkami zobowią-
zane zostały do ponoszenia dodatkowych, trudnych do 
uzasadnienia kosztów. Od 1 stycznia 2021 roku każdy litr 
wody oddanej roślinom oznacza dodatkową opłatę za wy-
wóz śmieci. Wprawdzie podejmujący stosowną uchwałę 

Podlewasz kwiaty, płacisz za śmieci
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radni Rady Miasta Zamość w art. 3 ust. 4 dopuścili możli-
wość zainstalowania w nieruchomości dodatkowego licz-
nika mierzącego pobraną bezpowrotnie wodę zużywaną 
np. do podlewania terenów zielonych, którego wskazanie 
nie byłoby brane pod uwagę przy ustalaniu opłaty za wy-
wóz odpadów komunalnych, to jednak w  przypadku bu-
downictwa wielorodzinnego zastosowanie tego przepisu 
jest czysto iluzoryczne. Właściciel lokalu mieszkalnego na-
wet gdyby chciał, to nie może z tego przepisu skorzystać, 
ponieważ taki licznik mógłby być zamontowany jedynie na 
głównej instalacji wodociągowej zasilającej cały budynek. 
Równie dobrze w  uchwale rady miasta Zamość mogłaby 
zostać zawarta klauzula, że przywilej dopuszczający zwol-
nienie z  części opłaty za wywóz odpadów komunalnych 
liczonej w  oparciu o  zużycie wody pobranej do  podlania 

roślin został przyznany wyłącznie właścicielom domów 
jednorodzinnych. Wątpliwości w tej sprawie zgłaszane były 
radnym jeszcze na etapie procesu legislacyjnego, jednak 
bez jakiegokolwiek rezultatu. Przywołany przepis, to już 
kolejny przykład faworyzowania (alternatywnie: lepsze-
go traktowania) mieszkańców budownictwa jednoro-
dzinnego, świadczący o braku dostatecznej reprezentacji 
interesów mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszka-
niowych w  Radzie Miasta Zamość. Miejmy nadzieję, że 
więcej zrozumienia mieszkańcom opiekującym się przy-
blokowymi ogródkami okaże sama natura, która dosta-
teczną ilością deszczówki nawodni bezcenne dla naszego 
otoczenia rośliny.

Krzysztof Krzysztoń

Bezpieczne Miesz-
kanie to nazwa pa-

kietu ubezpie-
czeń dla lokali 
mieszkalnych, 

ze składką opłacaną mie-
sięcznie „przy czynszu”, 
oferowanego naszym 
mieszkańcom przez 
UNIQA Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. Ponie-
waż taka forma ubezpieczenia mieszkania 
wciąż zyskuje na popularności, coraz częściej pojawiają się 
pytania dotyczące szczegółowego zakresu ubezpieczenia. 
Świadomość tego co i za ile ubezpieczamy staje się dla nas 
coraz ważniejsza, dlatego warto przybliżyć najistotniej-
sze warunki charakteryzujące ubezpieczenie oferowane 
pod nazwą Bezpieczne Mieszkanie.

Pełen zakres ubezpieczenia został wyczerpująco ure-
gulowany w  dwóch dokumentach: Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia (OWU) oraz Szczególnych Warunkach 
Ubezpieczenia (SWU) zawierających dodatkową ochronę 
tzw. Assistance Bezpieczne Mieszkanie. 

Analizując Ogólne Warunki Ubezpieczenia dowiaduje-
my się, że podstawową opcją ubezpieczenia jest Wariant 
Bezpieczny. Uzupełniająco możemy wybrać warianty: Bez-
pieczny Plus, Bezpieczna Rodzina oraz Bezpieczny Nagro-
bek. W treści OWU zawarta została informacja precyzująca 
przedmioty ubezpieczenia, wskazująca co konkretnie ob-

jęte zostało ochroną oraz zakres ubezpieczenia określający 
jakie zdarzenia podlegają ochronie ubezpieczeniowej. 

W Wariancie Bezpiecznym przedmiotem ubezpieczenia 
są znajdujące się w lokalu ruchomości domowe oraz stałe 
jego elementy, a także odpowiedzialność cywilna w życiu 
prywatnym. Przykładem  ruchomości domowych są: me-
ble, sprzęt zmechanizowany i urządzenia domowe, dywa-
ny, wykładziny, odzież i  przedmioty codziennego użytku, 
sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy itp., 
a nawet zwierzęta domowe. Do stałych elementów zaliczy-
my między innymi: meble wbudowane, okładziny ścian, 
sufitów i podłóg wraz z tynkami i powłokami malarskimi, 
drzwi i  okna z  oszkleniem oraz wbudowany osprzęt we-
wnętrznych instalacji. Zakres ubezpieczenia w  Wariancie 
Bezpiecznym obejmuje między innymi zdarzenia takie jak: 
zalanie, pożar, powódź, wybuch, dewastacje, awarie insta-
lacji i  urządzeń, przepięcia i  przetężenia, a  także kradzież 
z  włamaniem, rabunek oraz dewastacje. Takie wszech-
stronne ubezpieczenie w  zasadzie od  wszystkich możli-
wych ryzyk nazywane jest „all risk”.

W  Wariancie Bezpiecznym ochroną ubezpieczenio-
wą objęte są również ruchomości domowe oraz stałe 
elementy znajdujące się w  pomieszczeniach przyna-
leżnych, np. tzw. komórkach lokatorskich. W  ramach 
Wariantu Bezpiecznego otrzymujemy również ochroną 
w  przypadku rabunku poza miejscem ubezpieczenia 
oraz kradzieży z  włamaniem rzeczy pozostawionych 
w  pojeździe. Ubezpieczeniem objęte są rowery i  hulaj-
nogi, a  także przedmioty codziennego użytku. Nale-

Bezpieczne Mieszkanie
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ży  pamiętać, aby rabunek lub  kradzież z  pojazdu bez-
zwłocznie zgłosić na policję. 

Istotnym elementem ubezpieczenia jest ochrona odpo-
wiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w tym z tytułu 
użytkowania lokalu mieszkalnego. Zgodnie z zapisami za-
wartymi w OWU ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-
nej obejmuje osobę ubezpieczoną, jej bliskich oraz pomoc 
domową. Dzięki takiej ochronie za szkody wyrządzone oso-
bom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia 
prywatnego w  okresie ubezpieczenia odpowiedzialność 
ponosi ubezpieczyciel. Szczegółowa definicja czynności 
życia prywatnego uregulowana została w pkt. 146 ppkt. 5 
OWU. Warto mieć świadomość, że nasz ubezpieczyciel po-
kryje szkody wyrządzone przez nas nie tylko w przypadku, 
gdy z naszej winy zalejemy sąsiadów, ale również za szkody 
wyrządzone nieumyślnie poza lokalem. Gdy jadąc na rowe-
rze potrącimy pieszego, nasze dziecko wybije piłką szybę 
lub pozostający pod naszą opieką pies kogoś pogryzie. 
Odpowiedzialność za tego typu zdarzenia poniesie nasz 
ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej. Ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną za-
równo szkody rzeczowe polegające na stracie majątkowej 
w postaci uszkodzenia lub zniszczenia cudzego mienia, jak 
również szkody osobowe polegające na uszkodzeniu ciała 
lub rozstroju zdrowia, a nawet spowodowaniu śmierci oso-
by trzeciej. Istotnym jest fakt, że ochroną w ramach ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej objęte są również 
szkody będące wynikiem rażącego niedbalstwa. Warto 
mieć jednak świadomość, że ochrona odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym to nie to samo, co odpowie-
dzialność zawodowa, wyczynowa lub z  tytułu prowadze-
nia pojazdów mechanicznych, w  których stosuje się inne 
rodzaje ubezpieczeń. Z tego powodu Bezpieczne Mieszka-
nie nie zadziała jako ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej np. lekarza, rzeczoznawcy, osoby uprawiającej sport 
wyczynowo lub kierowcy.  

W  Wariancie Bezpiecznym przewidziana została rów-
nież ochrona tzw. kosztów dodatkowych pojawiających się 
w  związku z  powstałym wypadkiem ubezpieczeniowym. 
Przykładem określonych w  OWU kosztów dodatkowych, 
które zostały poniesione i  udokumentowane są między 
innymi koszty akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie, poszukiwania miejsca powstania szkody, wy-
miany lub naprawy zabezpieczeń po szkodzie, wymiany 
zamków po rabunku kluczy oraz wymiany dokumentów 
po kradzieży z włamaniem.

Przyjmując, że Wariant Bezpieczny jest podstawową, 
a  jednocześnie najbardziej popularną opcją ubezpiecze-
nia mieszkania „przy czynszu” oferowanego pod nazwą 

Bezpieczne Mieszkanie, to drugim najczęściej wybieranym 
przez mieszkańców jest Wariant Bezpieczny Plus. W prakty-
ce Wariant Bezpieczny Plus traktowany jest jako opcja do-
datkowa, uzupełniająca dla Wariantu Bezpiecznego.

W  Wariancie Bezpiecznym Plus przedmiotem ubez-
pieczenia jest lokal mieszkalny wraz z  pomieszczeniami 
przynależnymi, a  w  zasadzie zewnętrzne jego elementy 
nazywane zwyczajowo murami. W  zdecydowanej więk-
szości oferowanych przez ogół ubezpieczycieli polis ubez-
pieczenie mieszkania obejmuje przede wszystkim to, co 
znajduje się wewnątrz lokalu. Wariant Bezpieczny Plus roz-
szerza ochronę, którą w tym przypadku objęte są części ze-
wnętrzne mieszkania. Można powiedzieć, że decydując się 
na Wariant Bezpieczny Plus ubezpieczamy lokal mieszkalny 
rozumiany jako element konstrukcji budynku. W przypad-
ku np. całkowitego zniszczenia nieruchomości w  wyniku 
wybuchu instalacji gazowej mamy zagwarantowany zwrot 
wartości lokalu do wysokości sumy ubezpieczenia. Rów-
nież w Wariancie Bezpiecznym Plus przewidziana została 
ochrona kosztów dodatkowych. Przykładem mogą być 
wydatki związane z  wynajmem lokalu zastępczego, jeśli 
lokal mieszkalny w  wyniku zdarzenia losowego objętego 
ochroną nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez 
co najmniej 3 dni. 

Kolejną opcją rozszerzenia pakietu jest Wariant Bez-
pieczna Rodzina, w  którym ochroną objęte są następstwa 
nieszczęśliwych wypadków osoby ubezpieczonej oraz jej 
bliskich. Mieszkańcom  decydującym się na ten wariant 
świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci, trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, a nawet pobytu w szpitalu, jeżeli ta-
kie okoliczności są następstwem nieszczęśliwego wypadku. 

W Wariancie Bezpieczny Nagrobek ochroną objęty jest 
nagrobek cmentarny będący własnością ubezpieczonego. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku 
wyszczególnionych w OWU zdarzeń będących konsekwen-
cją przede wszystkim niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych, jak również pożaru, upadku np. drzewa na płytę 
nagrobną, a nawet aktów wandalizmu.

Przedstawiając jedne z najważniejszych informacji cha-
rakteryzujących ubezpieczenie mieszkania przy czynszu na-
leżałoby zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w Szcze-
gólnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance Bezpieczne 
Mieszkanie. W  dokumencie tym znajdziemy wiele cieka-
wych usług wynikających z zawartej w ramach Bezpieczne-
go Mieszkania polisy. Świadczenia  te  stanowią atrakcyjny 
dodatek do podstawowych zobowiązań ubezpieczyciela, 
określonych ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

Charakteryzując wybrane zapisy SWU warto podkreślić 
zalety wariantu Złota Rączka, który  automatycznie otrzy-
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mują wszystkie osoby decydujące się na sumę ubezpie-
czenia wynoszącą co najmniej 10.000 zł. W tym wariancie 
ubezpieczyciel oferuje pomoc w zabezpieczeniu lub usu-
nięciu występujących w naszym lokalu awarii, które skut-
kują ryzykiem utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpie-
czonego mienia. Przykładem może być pomoc hydraulika 
w  zabezpieczeniu wycieku wody, niezbędna w  celu po-
wstrzymania dalszego powiększenia się szkody. W ramach 
jednego zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel po-
kryje koszt pomocy ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza 
lub stolarza do kwoty 1.500,00 zł. Na pomoc możemy liczyć 
także w przypadku, gdy zgubimy lub zatrzaśniemy klucze 
do mieszkania lub w naszym lokalu dojdzie do stłuczenia 
szyb. Gdy  w  miejscu  ubezpieczenia pojawią się gryzo-
nie lub owady pasożytnicze ubezpieczyciel zobowiązany 
jest do zorganizowania oraz pokrycia do kwoty 600,00 zł 
kosztów dezynsekcji lub  deratyzacji naszego mieszkania. 
Podobne zobowiązanie dotyczy usunięcia gniazd os lub 
szerszeni. 

Na szczególną uwagę zasługują zapisy SWU regulujące 
Pomoc – AGD, RTV i PC oraz Ubezpieczenie Przedłużonej 
Ochrony. 

W ramach Pomocy – AGD, RTV i PC ubezpieczyciel zo-
bowiązuje się do zorganizowania oraz  sfinansowania do 
kwoty 1.500,00 zł naprawy sprzętu, który uległ awarii unie-
możliwiającej korzystanie z urządzenia zgodnie z przezna-
czeniem. Z  usługi można skorzystać dwukrotnie w  ciągu 
roku polisowego dla każdej z kategorii sprzętu, który sta-
nowi własność ubezpieczonego, znajduje się w  miejscu 
ubezpieczenia oraz jest wykorzystywany wyłącznie do 
użytku domowego. Urządzenia, których szczegółowy wy-
kaz oraz opis zawarty został w pkt. 122 ppkt. 28), 29) i 30) 
SWU powinny być zakupione przez ubezpieczonego jako 
fabrycznie nowe oraz w chwili awarii nie powinny być obję-
te gwarancją producenta. W przypadku sprzętu RTV i AGD 
od chwili zakupu nie może minąć więcej niż 8 lat, W przy-
padku sprzętu PC okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat.

W  ramach Ubezpieczenia Przedłużonej Ochrony, roz-
poczynającej się po upływie gwarancji  udzielonej przez 
producenta, ubezpieczony otrzymuje przedłużoną ochro-
nę na wypadek awarii konkretnych urządzeń: pralki, lo-
dówki, odbiornika telewizyjnego, okapu kuchennego, 
piekarnika oraz kuchni gazowych lub elektrycznych. Za-
kupiony  w  punkcie sprzedaży detalicznej jako  fabrycznie 
nowy sprzęt w przypadku awarii podlega naprawie lub wy-
płacie odszkodowania do kwoty 2.500,00 zł. Z takiej usłu-
gi ubezpieczony może skorzystać raz w  roku polisowym. 
W tym przypadku od chwili zakupu do momentu awarii nie 
może upłynąć więcej niż 5 lat.

Ciekawych, a  przede wszystkim korzystnych usług 
oferowanych w  ramach ubezpieczenia mieszkania przy 
czynszu jest znacznie więcej. Warto się z  nimi zapoznać, 
aby w razie potrzeby móc z nich skutecznie skorzystać. Już 
po wstępnej analizie wszystkich warunków oferowanych 
w ramach Bezpiecznego Mieszkania powinniśmy dojść do 
wniosku, że samo posiadanie dobrej polisy ubezpieczenio-
wej nie jest dostateczną wartością. Pełnię korzyści przynie-
sie nam dopiero kompleksowa wiedza dotycząca ogólnych 
oraz szczególnych warunków naszego ubezpieczenia.

Dokonując obiektywnej analizy Bezpiecznego Miesz-
kania zauważamy, że charakterystyczną cechą ubezpie-
czenia mieszkania „przy czynszu” jest jego kompleksowy 
charakter. To sprawia, że  jest  to  idealne rozwiązanie dla 
osób poszukujących polisy chroniącej w  pełnym zakresie 
w zasadzie od wszelkich możliwych ryzyk ubezpieczenio-
wych. Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 
Bezpiecznego Mieszkania nie muszą się zastanawiać, czy 
zawarta polisa chroni je przed zalaniem, stłuczeniem szy-
by, czy kradzieżą z  włamaniem np. laptopa z  mieszkania 
lub wiertarki z piwnicy. Jeżeli dziecko osoby ubezpieczonej 
uszkodzi podczas zabawy czyjeś mienie odpowiedzialność 
za skutki takich zdarzeń poniesie ubezpieczyciel.

W  praktyce jedyną granicą ochrony są sumy ubez-
pieczenia oraz sumy gwarancyjne, rozumiane jako gór-
ne limity kwotowe odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
W przypadku Bezpiecznego Mieszkania to ubezpieczający, 
czyli my, określamy te granice wybierając konkretne kwo-
ty, a w konsekwencji stawki miesięcznych opłat. W każdej 
chwili możemy je zmienić z terminem obowiązywania od 
pierwszego dnia następnego miesiąca. Zawierana na czas 
nieokreślony oraz opłacana przy tzw. czynszu polisa to nie-
zmiernie wygodne rozwiązanie, do którego przekonuje 
się coraz większa liczba osób zamieszkałych w  zasobach 
budownictwa wielorodzinnego. Oferowany  od wielu lat 
produkt jest co  pewien czas modyfikowany z  uwzględ-
nieniem zmieniających się przepisów prawa, ale przede 
wszystkim potrzeb mieszkańców korzystających z  usługi. 
Liczba osób decydujących się ta takie ubezpieczenie wciąż 
rośnie, co jest najlepszą i w pełni naturalną reklamą ubez-
pieczenia mieszkania „przy czynszu” oferowanego pod na-
zwą Bezpieczne Mieszkanie. 

Pełna treść OWU oraz SWU Assistance Bezpieczne 
Mieszkanie dostępna jest na stronie ubezpieczyciela, pod 
adresem: 

https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-firm/dla-
-mieszkalnictwa/bezpieczne-mieszkanie.

Krzysztof Krzysztoń



Nr 1/2021/Marzec Rok 23 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

22

Niemal każdego dnia w  przekazach medialnych oraz 
prasowych dowiadujemy się o kolejnym oszustwie na tzw. 
wnuczka lub policjanta. U  większości z  nas taka informa-
cja wzbudza przede wszystkim zdziwienie. O  tego typu 
zagrożeniach mówi się dużo oraz często dlatego trudno 
nam uwierzyć, że wciąż zdarzają się osoby dające się tak ła-
two oszukać. Mogłoby się wydawać, że dzięki niezliczonym 
kampaniom społecznym, spotkaniom organizowanym 
z seniorami przez policję, a w końcu coraz większej świado-
mości społecznej problem powinien przestać istnieć. Nie-
stety tak nie jest, a wyłudzenia oszustów wykorzystujących 
ludzkie słabości wciąż stanowią ogromne zagrożenie. Kon-
sekwencją wyłudzeń finansowych są nie tylko straty mate-
rialne, ale również urazy psychiczne będące następstwem 
silnych emocji, których skutki ofiary oszustw mogą odczu-
wać nawet do koń-
ca życia. Czasami 
wystarczy niewiele, 
by przed takim wy-
łudzeniem uchro-
nić siebie i  swoich 
bliskich, dlatego 
warto o  tym mó-
wić wykorzystując 
wszelkie możliwe 
sposoby ostrzega-
nia potencjalnych 
ofiar. 

Wspólnym mia-
nownikiem wszyst-
kich oszustw są pieniądze. Schemat działania również jest 
podobny, ponieważ polega na podszywaniu się pod kogoś 
zaufanego, najczęściej członka rodziny lub policjanta. Upa-
trzona wcześniej ofiara otrzymuje telefon, w treści którego 
zostaje powiadomiona o  jakimś zdarzeniu wymagającym 
jej pomocy. Z  każdą minutą rozmowy ofiara wciągana 
jest w  przygotowaną skrupulatnie manipulację, której 
celem jest przekazanie oszustowi pieniędzy lub  kosztow-
ności. Im dłużej trwa taka rozmowa, tym większe szanse 
ma przestępca wykorzystujący narastające emocje swojej 
ofiary. Każde oszustwo przygotowane jest w  taki sposób, 
aby  zmanipulować proces myślenia ofiary przekonanej 
o słuszności swojego postępowania. 

W dostępnych artykułach prasowych, ulotkach oraz na 
wielu stronach internetowych znajdziemy mnóstwo cen-
nych informacji i wskazówek jak chronić się przed wyłudze-

niami. Przykłady  dokonanych wcześniej przestępstw sta-
nowią gotowe wzorce jak nie postępować i na co zwracać 
uwagę w przypadku próby wyłudzenia. Nie sposób wszyst-
kich opisać, dlatego warto zapamiętać podstawowe zasady 
postępowania pomagające uniknąć oszustwa. Pamiętajmy, 
że Policja nigdy nie dzwoni z informacją o prowadzonych 
działaniach operacyjnych, a już na pewno nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy. W  przypadku telefonu od rzekomego 
członka rodziny, którego głosu nie rozpoznajemy, lub oso-
by dzwoniącej w jego imieniu powinniśmy natychmiast się 
rozłączyć. Dopiero wtedy możemy wykonać telefon na zna-
ny nam numer osoby, która rzekomo próbowała się z nami 
skontaktować. W  przypadku telefonu od policjanta rów-
nież należy się rozłączyć, a następnie samemu zadzwonić 
na Policję w celu wyjaśnienia sprawy. Najważniejsza jest tu-

taj czynność polega-
jąca na skutecznym 
zakończeniu rozmo-
wy. Oszuści wykorzy-
stując silne emocje 
ofiary sugerują, aby 
się nie rozłączać, 
a  następnie wybrać 
na naszym telefonie 
kolejny numer naj-
częściej alarmowy 
policji. W  słuchawce 
pojawia się nowy 
głos, który ma nas 
przekonać, że prowa-

dzimy nową rozmowę. W rzeczywistości dalej rozmawiamy 
z oszustami, ponieważ przed wybraniem kolejnego nume-
ru wcześniejsza rozmowa nie została skutecznie przerwana 
oraz zakończona.

Ofiarami oszustów są przeważnie osoby samotnie za-
mieszkujące, często w  podeszłym wieku, choć  nie jest to 
bezwzględną regułą. Do takich osób rzadziej docierają 
ogólnie dostępne informacje i  ostrzeżenia, dlatego rolą 
nas wszystkich jest przypominanie bliskim i  znajomym 
o  realnej groźbie tego typu wyłudzeń. Osoby będące 
w grupie ryzyka powinny być wcześniej przygotowane na 
taką ewentualność i  dokładnie poinstruowane jak mają 
się zachować. Ratunkiem może się okazać pozostawiona 
w  dostępnym miejscu prosta instrukcja nakazująca na-
tychmiastowe zakończenie nietypowej oraz niecodziennej 
rozmowy. W drugiej kolejności należy powiadomić o takim 

Chrońmy siebie i bliskich przed oszustami
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telefonie kogoś z najbliższej rodziny oraz Policję, dzwoniąc 
na przygotowane wcześniej numery osób bliskich. Warto 
mieć zanotowany również numer telefonu do specjalnego 
wydziału Policji zajmującego się tego typu przestępczością: 
tel. 22 60 33 222. Nawet jeśli się okaże, że nie była to próba 
oszustwa, nikt nie będzie miał nam za złe zachowania wy-
nikającego z naszej ostrożności. Tym bardziej, że zgłaszając 
taki fakt na policję zwiększamy szansę ujęcia przestępców, 
którzy swoim postępowaniem wyrządzają bezbronnym 
ofiarom niewyobrażalną krzywdę.

Problem rozwoju wyłudzeń na tzw. wnuczka lub po-
licjanta pomimo wielu działań wciąż stanowi dla całego 

społeczeństwa ogromne zagrożenie. Dowodem na takie 
stwierdzenie są dane statystyczne informujące, że  zde-
cydowana większość prób oszustwa kończy się niestety 
utratą mienia. Aby tę tendencję odwrócić wystarczy odro-
bina empatii i ludzkiego zrozumienia, a przede wszystkim 
poważne potraktowanie problemu. Przecież ostrzeganie 
naszych bliskich i znajomych przed oszustami nic nas nie 
kosztuje, a dla potencjalnych ofiar wyłudzeń może okazać 
się bezcenne.

Krzysztof Krzysztoń

Koronawirus na wiele miesięcy zdominował nasze ży-
cie. Przeorganizował codzienność, spowolnił nasze tempo. 
W  pierwszych miesiącach  ubiegłego roku z  niepokojem 
obserwowaliśmy wydarzenia na świecie.  Koronawirus roz-
przestrzeniał się w  kolejnych krajach. Liczyliśmy na to że 
do nas nie dotrze. Pierwszy w Polsce pacjent „zero”, później 
kolejni zakażeni. Media na bieżąco przekazywały informa-
cje o nowych ogniskach zakażeń koronawirusem. Z niepo-
kojem, a  jednocześnie niedowierzaniem obserwowaliśmy 
doniesienia o  rosnącej liczbie zakażonych, braku miejsc 
w szpitalach a w szczególności o braku skutecznego lecze-
nia. Pierwszy lockdown. Przerażająco puste miasta, święta 
bez najbliższych... w ciągu kilku tygodni nasze życie zmie-

niło się diametralnie. Po pierwszej fali przyszedł 
moment na refleksję. Byliśmy zmęczeni ciągle 
zmieniającymi się obostrzeniami i zaleceniami.  
Rozmowy telefoniczne z  rodziną, znajomymi  

zaczynały utwierdzać nas w  przekonaniu, że 
pandemia to chyba fikcja ponieważ nikt z nas nie 

zna osoby która ma potwierdzony wynik testu. Zwykła 
grypa jest również groźna, więc po co wprowadzane są 

nakazy, zakazy, kwarantanny, izolacje? 
Dopiero kiedy zaczęły się zachorowa-

nia wśród bliskich nam osób szczególnie 
z  ciężkim przebiegiem zdaliśmy sobie spra-
wę z  powagi sytuacji. Wierzyliśmy jednak, że 
po wynalezieniu szczepionki pandemia będzie zbliżała się 
do końca. W chwili obecnej wiemy, że pojawiają się nowe 
mutacje wirusa, które są bardziej zaraźliwe i  z  większymi 
skutkami. Zmieniające się często obostrzenia związane 
ze stanem epidemicznym, związana z  nimi niepewność 
jutra oraz niepokój o  naszych najbliższych powodują, że 
czujemy się zmęczeni. Chcemy szybkiego powrotu do 
normalnego życia, aby wizyta u  lekarza, wyjście do kina, 
restauracji na koncert, czy spotkanie w  szerszym gronie 
rodzinnym stało się znów stałym elementem naszego ży-
cia.  Czy mamy wpływ na sytuację w której się znaleźliśmy? 
Tak, ponieważ to my jesteśmy nosicielami wirusa i  to od 
naszej odpowiedzialności zależy czy wirus będzie się nadal 
rozprzestrzeniał a  jednocześnie  jak długo jeszcze będzie 
trwała pandemia. 

Do chwili obecnej spotykamy jednak osoby, które za-
chowują się nieodpowiedzialnie. Dlatego zastanówmy czy 
lekceważąc zalecenia, nie zachowując żadnych środków 
ostrożności, ignorując zagrożenie nie przyczyniamy się do 
przedłużenia stanu pandemii. Nasze nieodpowiedzialne 
zachowanie może być przyczyną ciężkiego zachorowania 
naszych bliskich. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i  in-
nych.  Zamykanie oczu na niebezpieczeństwo nie chroni. 
Bądźmy życzliwi dla siebie i innych, zachowujmy się racjo-
nalnie i odpowiedzialnie. Róbmy wszystko co możemy by 
chronić naszych bliskich i nas samych. 

Marzena Hubala

Rok pandemii – refleksje
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Jesienią ubiegłego roku Miasto Zamość zakończyło 
remont ulicy Lubelskiej. W  ramach inwestycji w  miejscu 
skrzyżowania ulic: Wiejskiej, Lubelskiej, Wojska Polskiego 
i Piłsudskiego zostało wybudowane rondo. Do Rady Miasta 
zgłoszono 4 propozycje nazwy ronda tj.: Generała Józefa 
Hallera, Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych, Księdza Prał. 
Eugeniusza Golińskiego oraz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Z  wnioskiem o  nadanie 
rondu imienia Generała Hal-
lera wystąpili: Zarząd Osie-
dla Orzeszkowej – Reymonta, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
Waleriana Łukasińskiego, Za-
mojska Grupa Morska, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. E. Orzesz-
kowej oraz Książnica Zamojska 
im. S. K. Zamoyskiego. Inicjatywę wspierały Zarządy ośmiu 
osiedli miasta Zamość.

Dlaczego Generał Józef Haller? Był on wybitną postacią, 
żołnierzem zasłużonym w  walkach o  niepodległą Polskę. 
Dowodził 2 Brygadą Legionów Polskich, był twórcą „Błękit-
nej Armii”, która wspólnie z  Marszałkiem Józefem Piłsud-
skim walczyła o  wolność narodu polskiego. „Hallerczycy” 
walczyli również o obronę naszego regionu.  Był dowódcą 

Frontu Pomorskiego, wraz ze swoją armią odzyskał Pomo-
rze oraz Wolne Miasto Gdańsk. 10 lutego 1920 r. w Pucku 
dokonał zaślubin Polski z morzem wrzucając w fale Bałtyku 
pierścień. Po wybuchu II Wojny Światowej Haller był w rzą-
dzie gen. Sikorskiego, a po jej zakończeniu pozostał w Lon-
dynie i  zmarł na emigracji. W 1993 r. jego prochy wróciły 

do kraju i  spoczęły w  krypcie 
kościoła garnizonowego św. 
Agnieszki w Krakowie. 

W  uznaniu zasług Genera-
ła Józefa Hallera  została zgło-
szona propozycja do Urzędu 
Miasta Zamość, aby nowe 
rondo nosiło jego imię. Był on 
żołnierzem, a  usytuowanie 
ronda w sąsiedztwie ul. Wojska 
Polskiego, dawnego kościoła 
garnizonowego i pomnika Mar-

szałka Piłsudskiego jest znaczącym argumentem aby pod-
jąć taką decyzję. 

Wyboru nazwy ronda dokonuje poprzez głosowanie 
Rada Miasta po wcześniejszym zebraniu opinii mieszkań-
ców z osiedli Powiatowa, Kilińskiego i Orzeszkowej – Rey-
monta.

Zarząd Osiedla

Rondo im. Generała Józefa Hallera

Rozwój technologii informatycznych 
oraz informacyjnych, w tym Inter-

netu, oddziałuje znacząco 
na kontakty międzyludz-
kie, Internet umożliwia za-
spokojenie wielu potrzeb 
takich jak możliwość do-
konywania zakupów, pro-

wadzenie własnych blogów, 
dzielenie się swoimi zaintereso-

waniami i pasjami z  ludźmi oddalonymi 
od nas nawet o tysiące kilometrów.

Pierwszy okres wykorzystania Internetu przypada na 
początek lat dziewięćdziesiątych korzystanie z niego było 
wówczas bardzo drogie, ale i tak coraz więcej osób aktyw-
nie go używało. W  dzisiejszym świecie jest on nieodzow-
nym narzędziem potrzebnym do pracy i komunikacji spo-
łecznej, stał się ogromnym źródłem informacji, wiedzy 
i rozrywki.

W  teraźniejszych jakże ciężkich czasach, kiedy świat 
jest opanowany epidemią koronawirusa niewątpliwie dużą 
rolę odgrywa wykorzystanie nowych technologii, pan-
demia wymusiła na nas pracę i naukę zdalną, ograniczyła 
kontakty międzyludzkie.

Wykorzystanie Internetu w komunikacji 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową
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Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego umoż-
liwia każdemu mieszkańcowi poprzez elektroniczny system 
dostęp do własnej kartoteki księgowej w  celu weryfikacji 
swoich danych, wysokości aktualnych naliczeń i opłat eksplo-
atacyjnych. Istnieje także możliwość komunikacji drogą elek-
troniczną na poszczególne adresy e-mail:

Sekretariat Spółdzielni: sekretariat@sml.zamosc.pl

Dział Księgowości: ksiegowosc@sml.zamosc.pl 

Dział Nadzoru i Eksploatacji: eksploatacja@sml.zamosc.pl

Dział Członkowsko – Lokalowy: lokalowy@sml.zamosc.pl

Dział Gospodarki Mieszkaniowej: 
mieszkaniowy@sml.zamosc.pl

Dział Organizacji i Samorządu: kadry@sml.zamosc.pl

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęca-
my do korzystania z powyższych adresów i telefonów do-
stępnych na książeczkach opłat oraz stronie internetowej 
Spółdzielni.

Marcin Ulanowski

W  ostatnich miesiącach odeszli z  naszego grona z  powodu COVID–19 znani i  lubiani 
samorządowcy i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej - Członek Rady Nadzorczej śp. Jerzy Zbyryt, 
pracownicy Spółdzielni śp. Tomasz Wiśniewski, śp. Waldemar Rusin. Zaangażowani w działalność 
i  pracę rzecz Spółdzielni dobrzy, życzliwi ludzie, których będzie bardzo brakowało. Pozostaną 
w naszej pamięci.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego

Tą drogą również składamy głębokie wyrazy współczucia i  wsparcia wszystkim mieszkańcom,  
którzy z powodu COVID–19 utracili swoich bliskich.

Z  ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci Pana Tomasza, który z  wielkim poświęceniem 
troszczył się codziennie o czystość i nasze bezpieczeństwo sprzątając i odśnieżając chodniki przed naszą „czwórką”. 
Zapamiętamy Go jako człowieka o wielkim sercu - życzliwego, chętnego do bezinteresownej pomocy osobom starszym 
i niepełnosprawnym z naszego bloku...

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia

W imieniu mieszkańców bloku Ciepła 4 - Marzena Chmiel

POŻEGNANIE

„Wielkanocne święta niech każdy pamięta idzie, 
idzie słońce w górę a my zaśpiewajmy chórem ALLELUJA”

Czytając tytuł artykułu można pomyśleć, że autorka 
tekstu pomyliła pory roku. Kolędowanie wiosną? Niemoż-
liwe?! A  jednak. To zwyczaj wywodzący się z  północno – 
wschodniej Polski. Na Podlasiu nazywany jest chodzeniem 
z  konopielką, na Suwalszczyźnie chodzeniem z  alilują, na 
pograniczu chodzeniem po wołoczebnem (nazwa wywo-
dzi się od bronowania pola poprzez ścinanie górnej war-
stwy za pomocą brony nazywanej włóką). Na Mazurach 
chodzeniem po wykupie. Z konopielką chodzili mężczyźni, 
głównie kawalerowie - ale nie tylko. Z  pieśnią na ustach 

Konopielka – obrzęd wiosennego, 
wielkanocnego kolędowania

i  tańcem odwiedzali każdy dom. Obchody rozpoczynano  
w pierwszy dzień świąt, a że domostw w miejscowościach 
było mnóstwo, kończono je późno w  nocy lub w  połu-
dnie następnego dnia. Alilujnicy śpiewali przyśpiewki 
ludowe, recytowali rymowanki wielkanocne, składali ży-
czenia. W  zamian otrzymywali przeróżne datki prosząc 
 o nie również piosenkami np. „Gospodyni dobra, szczera da 
nam chleba, picia, sera, może jeszcze z  Bożej Łaski – ciasta, 
jaja i kiełbaski ALLELUJA”. Najczęściej były to dary gospodar-
stwa czyli jajka, własnoręcznie pieczony chleb czy słonina. 
W  późniejszych czasach wołoczebników obdarowywano 
hojniej – wypiekami, wyrobami wędliniarskimi a nawet al-
koholem czy papierosami. Po otrzymaniu darów wołoczeb-
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nicy dziękowali słowami „Niechaj będzie na cześć i chwałę” 
lub „Daj Boże za rok doczekali”.  Odwiedziny kolędników 
były błogosławieństwem dla domostwa i  gospodarstwa. 
Gwarantowały urodzaj w  polu, powodzenie i  szczęście 
dla mieszkańców. Omijano te domostwa w  których była 
żałoba. Panny będące w gospodarstwie wyczekiwały śpie-
waków, którzy w  trakcie śpiewu huśtali je na splecionym 
z  dłoni „stołeczku”. Był to wyraz szczególnego uznania, 
a także zapowiedź zamążpójścia oraz w przyszłości posia-
dania licznego potomstwa. Panny, których domy kawale-
rowie ominęli, czuły się obrażone. Niezamężnym pannom 
z dzieckiem nie śpiewano konopielek. W domu, w którym 
nie było dziewcząt, tylko dorastający młodzieńcy, śpiewa-
no pieśni na bujny owies i urodzaj w gospodarstwie.

Obchód „konopielki” zaczyna się od tego, że grupa kawa-
lerów, często przy akompaniamencie harmonii, skrzypiec czy 
ustnej harmonijki podchodzi pod okno wybranej chaty i po-
zdrowiwszy gospodarzy, składa im świąteczne życzenia i pro-
si o zezwolenie na rozweselenie domu - pisze o konopielce 
Jan Kawecki w  książce Ludowy obchód wielkanocny „Ko-

nopielka”. Konopielki śpiewano po polsku, białorusku a tak-
że w miejscowej gwarze. Niekiedy do rekwizytów należała 
także lalka na kiju zwana „Bełdą” albo zielona rózga o której 
śpiewano „Nasz gaik zielony pięknie przystrojony, po wsi so-
bie chodzi bo mu tak się godzi”. Często korzystając ze zdo-
bytych darów organizowano w Poniedziałek Wielkanocny 
potańcówkę świętując Śmigusa Dyngusa.

„W poniedziałek wielkanocny, strumień wody jest pomocny
Czy kto stary, czy kto młody - to go ciągnie dziś do wody – 
ALLELUJA”

Nowe życie kwitnie!
Nowe życie buja!
Alleluja! Alleluja!

Katarzyna Szpakowska

Ostatni czas jest chyba najbardziej zwariowanym w dzie-
jach. Gdyby jeszcze rok temu ktoś powiedział nam, że sprawy 
przybiorą taki obrót, nikt by nie uwierzył. Tymczasem mamy 
za sobą całkowity lockdown, wciąż borykamy się z  wpro-
wadzanymi, odwoływanymi, planowanymi obostrzeniami 
i nową rzeczywistością. Nie jest to łatwy okres, ale nie jest to 
też powód, dla którego mielibyśmy rezygnować z radości, chę-
ci do życia, przyjemności, choćby tych naj-
mniejszych, bo „to one dodają koloru i smaku 
naszej codzienności” (źródło: temyśly.pl). 

I właśnie do celebrowania takich małych 
przyjemności chciałabym wszyst-
kich mieszkańców zachęcić. Każdy 
z nas, bez względu na wiek, płeć, czy inne róż-
nice powinien pozwalać sobie na chwilę dla siebie zanu-
rzając się w czymś, co sprawia mu przyjemność. Oczywiście 
co to będzie, zależy od naszej subiektywnej oceny, ale poni-
żej zamieszczam kilka propozycji:

1. Ulubiony napar
Dla niektórych z pewnością będzie to kawa, i to już ta po-

ranna, wypijana nie raz w pośpiechu. Warto zrobić z tego mały 
rytuał, zaparzyć ulubiony napój i usiąść wygodnie  ciesząc się 
nim. Można przy tym bawić się smakami: kawę przyprawić np. 
cynamonem lub kleksem bitej śmietany i oprószyć kakao; do 

herbaty dodać odrobinę imbiru  lub posłodzić miodem czy 
sokiem malinowym. Jeśli jednak obudzisz się za późno, mo-
żesz zafundować sobie frajdę w postaci kawy ze stacji benzy-
nowej i sączyć ją po drodze do pracy, słuchając radia.

2. Chwila relaksu „odmóżdżenia”
Jeśli jesteś osobą, która robi pięć rzeczy na raz, samo 

cieszenie się smakiem kawy czy herbaty może nie spełniać 
Twoich oczekiwań. Ale jeśli połączysz to z czytaniem książ-
ki, ciekawego artykułu, obejrzeniem ulubionego serialu, 
przejrzeniem facebooka lub youtube’a  w  poszukiwaniu 
ciekawostek, to już co innego.

3. Wyjście do ludzi
Bezwzględnie każdy człowiek potrzebuje czasem kontak-

tu z innym człowiekiem. Obecny czas nie sprzyja co prawda 
spotkaniom towarzyskim, ale zawsze można, mijając znajo-
mego na ulicy, zagadnąć i zamienić kilka słów; zadzwonić do 

kogoś, kogo już dawno się nie słyszało lub nawet wieszając 
pranie na balkonie pogawędzić z sąsiadem.

4. Uroda otoczenia
Skoro jesteśmy przy balkonie, to z  pewnością wszyscy 

czekamy na wiosnę. W  sprzedaży pojawiły się już kolorowe 
bratki, stokrotki, prymulki, czy hiacynty. Warto zainwestować 
w taką wiosenną roślinkę, której barwy i uroda będą miłą od-
mianą dla oczu po szarej zimie.

Zrób Sobie Przyjemność!
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5. Zmiana garderoby 
Wraz z  nadejściem wiosny odwieszamy do szafy ciepłe 

kurtki, płaszcze, szaliki, czapki i zastąpimy je lżejszymi. Zawsze 
przyjemniej jest odkopywać ubrania na nowy sezon. Przy-
jemnie też sprawić sobie coś zupełnie nowego, na co przecież 
też zasługujemy. Jeżeli jednak musisz uważać z  budżetem, 
możesz zaszaleć w ciuchlandzie, bo nie ma nic lepszego niż 
znalezienie fajnego ciucha bez wydawania przy tym fortuny.

6. Rękodzieło
Do jednych z najbardziej przyjemnych rzeczy należy two-

rzenie. Wszystko jedno czy zmienisz dekoracyjne poszewki, 

przestawisz meble,  wydziergasz serwetkę, czy upieczesz cia-
sto. Jeśli tylko „wyjdzie” – satysfakcja gwarantowana. A wyj-
dzie na pewno, gdy tylko się do tego przyłożysz.

To tylko kilka propozycji. Można tu wymieniać jeszcze 
setki przyjemnych aktywności, nie wspominając już o  przy-
tuleniu się do bliskiej osoby, sprawieniu jej przyjemności, za-
pewnieniu uwagi. Ważne, abyśmy aktywnie uprawiali małe 
przyjemności, pozwalali sobie na nie, doceniali je i  czerpali 
z nich radość na co dzień, bo „jedną z tajemnic szczęśliwego 
życia są nieustanne, maleńkie uczty” (Iris Murdoch).

Magdalena Anasiewicz

Kiedy rok temu pandemia COVID-19 z dnia na dzień za-
burzyła system tworzenia i  korzystania z  kultury, wszyscy 
myśleliśmy, że to tylko na chwilę. Minie tydzień, dwa, może 
miesiąc lub kwartał, wszystko wróci do normy i nie trzeba bę-
dzie odwoływać zaplanowanych imprez, spotkań, wycieczek. 
Niestety wirus się zadomowił, mutuje i cały czas nie pozwala 
na wznowienie działań w tej dziedzinie. Ostatni rok pokazał, 
ile wydarzeń zostało odwołanych, tym samym wskazując jak 
ważne jest miejsce kultury w życiu lokalnej, osiedlowej spo-
łeczności. Mechanizmy działania kultury trzeba więc wymy-
ślać na nowo. Powstają pytania, jak chronić zdrowie i  życie 
mieszkańców, jednocześnie umożliwiając realizowanie pasji 
oraz zapewnić efektowne i twórcze spędzanie wolnego cza-
su. W 2020 roku działająca przy SM modelarnia zorganizowała 
Mityng modelarski modeli latających na uwięzi klasy F2B, 

V Mityng Modelarski w Zamościu oraz IX Zawody Halowych 
Modeli Latających Szybowców klasy F1N. Spotkania odbyły się 
z zachowaniem DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). 

Na terenach zielonych nad rzeką Łabuńką, zorganizowane 
zostało spotkanie rekreacyjno-sportowe dla dzieci. Pandemia 
nie przeszkodziła mieszkańcom w dbaniu o wygląd spółdziel-
czych osiedli. Pięknie ukwiecone balkony i ogródki przyblo-
kowe cieszyły oko i nie mogły zostać niedocenione. Dlatego, 
jak co roku, zorganizowany został konkurs na „Najładniejszy 
balkon i ogródek przyblokowy”. We wrześniu, po prawie pół-
rocznej przerwie, działalność wznowiły Kluby Seniora „U Wa-
leriana” oraz „Pogodna Jesień”. Miejsca spotkań wyposażono 
w  płyny do dezynfekcji, a  każdy uczestnik podpisać musiał 
specjalne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. W spotka-
niach mogły brać udział tylko osoby zdrowe, w maseczkach, 
bez żadnych objawów przeziębieniowych. Niestety w związ-
ku ze wzrostem zakażeń oraz kolejnymi rządowymi obostrze-
niami, a także w trosce o zdrowie i życie członków, działalność 
Klubów musiała zostać kolejny raz zawieszona. Jesienią posta-

nowiliśmy sprawdzić co na temat życia w czasach pandemii 
myślą nasi mieszkańcy, dlatego też zorganizowane zostały 
dwa konkursy. Jeden skierowany do dzieci i  młodzieży pn. 
„Jak spędziłem czas wolny w czasie pandemii koronawirusa”, 
drugi, literacki – na napisanie wiersza/wspomnienia na temat 
życia w  czasach pandemii koronawirusa. Prace dzieci były 
bardzo kreatywne. Komisja przyznała wyróżnienia i nagrody 
rzeczowe osobom: Lena Zarębska, Kacper Juszczak 
i Wiktoria Tkaczyk. Dorośli również nie 
zawiedli. Wyróżnienia 
i  nagrody za wier-
sze otrzymały Pani 
Maria Cichoń oraz 
Pani Barbara Szura.

Pierwszy kwartał 
bieżącego roku mija 
pod znakiem kolejnych 
obostrzeń i  ograniczeń. Wierz y-
my, że już niedługo będziemy mogli spędzać z  mieszkań-
cami więcej czasu na zajęciach hobbystycznych, rajdach ro-
werowych, w Klubach Seniora oraz na imprezach takich jak 
Dzień Dziecka czy Piknik Rodzinny. 

Widząc zainteresowanie cyfrowymi formami konkursów, 
w  związku z  nadchodzącymi świętami wielkanocnymi, ogło-
szone zostały kolejne: Cyfrowa Pisanka - zadanie konkursowe 
polega na wykonaniu pisanki wielkanocnej w formie cyfrowej 
(Paint, Corel itp.) oraz Przepis na mazurek i babę wielkanocną 
- zadanie konkursowe polega na przesłaniu przepisu na mazu-
rek lub babę wielkanocną wraz ze zdjęciem własnego wypieku.

Termin nadsyłania prac: Pisanek – 26.03.2021r., Mazurków 
i bab wielkanocnych – 09.04.2021r. Szczegóły (regulamin oraz 
karta zgłoszeniowa) na stronie internetowej www.sml.za-
mosc.pl oraz pod numerem telefonu 84 638 03 34.

Katarzyna Szpakowska

Działalność społeczno – kulturalna w czasach epidemii.




